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    مقدمة

  

يوليو/تموز  07بتاريخ   (2013) 062ھذا حكم موحد في ث@ثة قضايا صدر فيھا ا�مر رقم  .1

  دعاءات كما يلي:كانت ا( . في الجوھر،القضايا إجراءاتالقاضي بدمج و 2013

الموارد  مسؤولبشكوى تحرش ضد ماريا ترافيكانتي،  ةالمدعي تتقدم :018/2012  ) أ(

" بوجود ( تتمتع بالكفاءةقليم ا�ردن والتي نعتت المدعية بأنھا "إالبشرية السابق في 

الرقابة خدمات  آخرين. تم عمل تقرير تقييم أولي في الشكوى من قبل دائرةأشخاص 

التي أصبحت طعنا ضد القرارات التي اتخذتھا السيدة كورنيليا موسى، قدمت والداخلية. 

تحقيق كامل في جراء إبحجة عدم طلبھا  ،[في الرئاسة العامة] البشرية مدير الموارد

رسال كتب لكل من المدعية والسيدة ى التحرش. بل على النقيض، قامت بإشكو

في تعام@تھما حترافية رورة الحفاظ على مستوى عال من ا(تذّكرھما بض ترافيكانتي

يخالف شروط بشكل ير عادل وتم معاملتھا بشكل غقد ه . تزعم المدعية أنّ الشخصية

انت أن السيدة ترافيكانتي كوا(عتراف  قرار�باالسيدة موسى فشلت  تعيينھا، وبأنّ 

وف يتم ا�شارة إلى ھذه . ستنبيه�جراء تأديبي أو مة والمذنبة ويتوجب أن تتعرض ولالم

 "براد المياه.سم " حادثة االشكوى ب

عمليات ا�ونروا السابق في إقليم  السيدة ساندرا ميتشل، مدير أنّ  :025/2012  ) ب(

يقاف عن العمل �ادل عبر فرض إجراء تأديبي وھو اا�ردن تعاملت معھا بشكل غير ع

بسبب سوء السلوك، على أن يوضع ھذا لھا كتابي  لومتوجيه بدون راتب لمدة أسبوع و

ازة في ملف أحوال الموظف. ع@وة على قيام السيدة ميتشل بوضع المدعية في إج لومال

إجراء إداري، وھو نقلھا  على أنه القرار الذي تم ا�شارة إليه، وخاصة مدفوعة ا�جر

جتماعية في إقليم ا�ردن لوظيفة (رئيس برنامج ا�غاثة والخدمات امن وظيفتھا ك

على الرغم من  مستتر ومخفيجراء تأديبي ھذا القرار بمثابة إ أخرى. وترى المدعية أنّ 

رضت ھذه التدابير نتيجة لمشاركة المدعية في فُ لقد . [راتبھا] لدرجتھاحماية منحھا 
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اد الموظفين. ھذه الشكوى ضراب غير رسمي لم يكن مرخصا به من قبل اتحإ / احتجاج

  سم "ا�حتجاج غير الرسمي."استعرف ب

غ@ق إم ت بلغ رسميا بأنهنتقام في انتھاك لحقھا في أن تُ (إغ@ق قضية ا :006/2013  ) ت(

رئيس برنامج ا�غاثة  ھا في منصبتعليق الترتيبات �يجاد بديل ل أنّ التحقيق وب

. وسوف يشار إلى ھذه الشكوى باسم ھارفعتم قد والخدمات ا�جتماعية في إقليم ا�ردن 

         ".نتقام("شكوى ا

قد لقيت معاملة منصفة وعادلة وأنه لم  ةعلى أن المدعي وشدددعى عليه جميع المزاعم أنكر المُ  .2

دعى عليه بأن المُ دفع . تحديدا، أسباب غير سليمة ةكن ھناك أي خرق لqجراءات، أو تحيز أو أيي

لتصرف لسلوك وبأن تقديم النصح للطرفين بضرورة احادثة براد المياه لم تصل إلى مستوى سوء ا

ي المدعي كانت بسبب مشاركتھا فيقاعھا على إأن العقوبة التي تم وبطريقة مھنية كان مناسبا. 

[برنامج]  ئيسرقرار نقل المدعية من وظيفتھا ك. غير م@ئمة ومتناسبةن تكاعتصام غير رسمي لم 

 التي تم التوصل إليھا النتيجةومن أن إدارة إقليم ا�ردن بالمدعية ثقة كان قرارا إداريا سببه فقدان 

مكتب  رئيسغ، ع@مھا من قبل السيد ليكس تاكنبيرإمبررا، وبأنه تم  تبعدم وجود انتقام كان

فإن البدء . لذلك، نھاؤھاإقد تم نتقام ق في الشكوى المقدمة منھا حول ا(ا�خ@قيات، من أن التحقي

  وصحيح. ستقدام من أجل ايجاد بديل لھا كانت قد تمت بشكل مناسببعملية ا(

 ف الموجز المقتضب أع@ه ويقيد القضايا والمسائل التي يتوجب تحديدھا.رِّ يع .3

  

  الوقائع

  

مسؤول برنامج إلى الوكالة بوظيفة  ةالمدعي ت، انضم1986أكتوبر/تشرين ا�ول  08بدءاً من  .4

  .في مكتب إقليم ا�ردن في عمان 1خطوة  )11( ا، وكانت درجتھالمرأة
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جتماعية برنامج ا�غاثة والخدمات ا( رئيسوظيفة لتقدمت المدعية ، ترقيات وع@واتعدة  وبعد .5

  .2007 /كانون ثانييناير 1في  وتم تعيينھا 20 درجةفي مكتب إقليم ا�ردن ب

، ماريا ترافيكانتي، مسؤول شؤون الموظفين السابق في مكتب إقليم 2011 /أيارمايو 15في  .6

   ا�ردن عقدت اجتماعا مع المدعية بحضور مساعد إداري في المكتب ا�قليمي.

البريد ا�لكتروني رسالة  فيف اع.جتمالتي تم بھا ا(لم تأخذ المدعية بلطف وحسن نية الطريقة  .7

شانكلين، نائب مدير  -للسيدة ستيفانيا بايستقدمت المدعية بشكوى ، 2011 /أيارمايو 22 المؤرخة

كان غير  /أيارمايو 15جتماع الذي عقد في من أن نمط وأسلوب ا(عمليات ا�ونروا في ا�ردن 

بقراءة أوراق ا�حاطة مسبقا، وجلبت  م@ئم من حيث عدم قيام السيدة ترافيكانتي على ما يبدو

ل بعدم احترام من قبل كل من السيدة ترافيكانتي كانت تُعامَ [المدعية] "سكرتيرة" إلى ا(جتماع وأنھا 

  "السكرتيرة.و "

وع مشادة ك@مية بينھا شانكلين بوق-السيدة بيسفي نفس البريد ا�لكتروني، أخبرت المدعية  .8

 باح:والسيدة ترافيكانتي ھذا الص

ھذا الصباح وبينما كنت أمشي في ممر ا�دارة وبعد قيامي بتعليق مفتاح السيارة، كانت 

بتسامة تعلو وجھھا "يبدو أنه لء كوب الماء؛ نظرت لي وقالت وا(السيدة ترافيكانتي تقوم بم

خسارة ذلك الجزء من البرنامج الخاص بك." فأجبتھا "بالتأكيد عندما تقوم عليك من الصعب 

ه." ثم قامت حدوث رتيرات بمناقشة مثل ھذا الموضوع المھم، فما الذي تتوقعينالسك

ليست سكرتيرة، إنھا مساعدة إدارية. ثانيا، ھل تعلمين  ھيبمھاجمتي من خ@ل القول "أو(، 

ك لماذا توجد ھناك مشكلة، �نك السبب ... أنت ( تتمتعين بالكفاءة" ولقد قامت بتكرار ذل

( تتمتعين نت أنحو باب الخروج، لحقت بي قائلة "ة ما كنت متوجھ�كثر من مرة، بين

." عندھا قلت بصوت مرتفع "سوف أقوم بمقاضاتك على الصعيد الشخصي اءةكفبال

  والمھني."

  أنا محبطة للغاية، من الطريقة غير المھنية التي تصرفت بھا السيدة ماريا.  
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خدمات دائرة مدير ن، ياسيد ك@وس أندرلسل 2011مايو  26لكتروني المؤرخ في البريد ا� .9

 الرقابة الداخلية، تقدمت المدعية بشكوى رسمية موضوعھا التحرش ضد السيدة ترافيكانتي: 

  السيدة ترافيكانتي:فإن جل تلخيص شكواي ومظلمتي، من أ

لوقت وإظھار للى اجتماع ھام جدا، مما نتج عنه إھدار قامت بدعوة شخص غير ذي صلة إ .1

 ؛نصبيام لمعدم ا(حتر

 بيئة عمل معادية؛ ت، وخلقحرضت على العدوانية .2

 مثلعبارات غير (ئقة بالصراخ ووأمام العديد من الزم@ء، شخصيا في الردھة  مھاجمتي .3

 و "؛ةءاكف( تتمتعين بال"( يمكنك اتخاذ قرار" و "أنت 

 خلق جو غير صحي بين الزم@ء المحليين والدوليين.على روجت وشجعت  .4

 

سن ياللمدعية، أقر السيد أندر 2011 /أيارمايو 26لة البريد ا�لكتروني المؤرخة عبر رسا .10

  باست@م شكوى المدعية. 

جراء مراجعة واستعراض أولي لشكوى المدعية، وخلص إلى أنه بإقام مدير قسم التحقيق  .11

 ب@غ المدعية بشأن ا�جراءإسيكون من ا�فضل التعامل مع الحدث من خ@ل الوساطة. تم 

الرقابة الداخلية. ثم أحيلت خدمات ، لكنھا طلبت القيام بإجراء تحقيق كامل من قبل دائرة لمقترحا

   المسألة إلى السيدة موسى.

، 2011 /أيارمايو 28و 15بتاريخ ن ياسلسيد أندرل لالبريد ا�لكتروني المرسَ عبر رسائل  .12

  .منھا المقدمة الشكوىاستفسرت المدعية عن حالة 
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، أبلغت السيدة موسى 2011 /تموزيوليو 11البريد ا�لكتروني بتاريخ  في رسالة عبر .13

 الرقابة الداخلية �جراء استعراض ومراجعة أوليةخدمات المدعية من أنه تم توجيه دائرة 

  ثبات وتحديد الوقائع. إجل من أدعاء ل@

ية ، والذي الرقابة الداخلخدمات دائرة المكلف من محقق ال، اجتمع 2011تموز يوليو/ 11في  .14

تم اختياره �نه لم يكن معروفا للطرفين وليس لديه تضارب في المصالح، مع المدعية لتأكيد 

   وتثبيت تفاصيل شكواھا.

الرقابة الداخلية مع السيد دراغان خدمات ، التقى محقق دائرة 2011 /تموزيوليو 12في  .15

 . 2011 /أيارمايو 22تاتيك، الذي شھد الحادث الذي وصفته المدعية على أنه حدث في 

وجدت المحكمة بأنه ذو مصداقية ولقد ُدعي السيد تاتيك من قبل المدعية كشاھد في القضية.  .16

 وھيللمحقق أدلى بھا نفسھا التي  ھين شھادته أكد ألقد و. وثابتةوكانت روايته للحادث متسقة 

ترافيكانتي السيدة  أن إلى . وأشار بوضوحالمدعيةو ترافيكانتيبين السيدة ك@مية أنه شھد مشادة 

" سوف أقوم بمقاضاتك.، "أن المدعية أجابت قائلة" وةءاكف( تتمتعين بال"أنت  لمدعية،ل قالت

حوالي  على بعد المتخاصمتين واللتان كانتامترين بعيدا عن  ما يقرب منمسافة يبعد الشاھد  كان

رنتيسي السيدة لى بأنه كان يظھر ع(حظ ما البعض في ممر ضيق. لقد نصف متر عن بعضھ

لم الھدوء وتتحلى ب ترافيكانتيواضح في حين كانت السيدة بشكل الشعور بالضيق وا(نزعاج 

 واعلى ا�قل شھدموظفين خمسة أو ستة  أنّ  ،أضافة. كما العاطف وأي نوع من المشاعر تظھر أ

  . ةالحادث

لسيدة ترافيكانتي. الرقابة الداخلية اخدمات ، قابل محقق دائرة 2011تموز يوليو/ 12في  .17

سجل العديد من ا(دعاءات المضادة التي أدلت بھا السيدة ت من تقرير التقييم ا�ولي 20الفقرة 

أنھا كانت وكرھت الموظفين الدوليين، [المدعية] تزعم فيھا أنھا وترافيكانتي ضد المدعية 

الموظفين الدوليين  للمقاومة والتحزب ضد، وأنھا قامت بتنظيم وحشد الموظفين المحليين مخربة
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تتعلق بروايتھا للحادث المعني، التي و 24. في الفقرة 1وأنھا كانت عدوانية وسيئة تجاه الجميع

تختلف روايتھا قلي@ عن تلك المقدمة من المدعية والسيد تاتيك في أنھا تدعي أن المدعية كانت قد 

سوف يحدث،"  ما نقالت: "سوف أقاضيك على المستوى الشخصي والمھني. وسوف تري

 وعندھا أجابت بالقول: "ھل تعرفين يا مھا، أنت غير كفوءة تماما." 

الرقابة الداخلية بتجميع تقرير التقييم خدمات ، قام محقق دائرة 2011 /تموزيوليو 20في  .18

 ا�ولي للشكوى، والذي خلص إلى: 

  

، نموظفيال بين اثنين منوقعت ]؛ مواجھة شخصية 2011أيار  22أن ھذا الحادث [في . 27

   .فيه شك ليس

  

الرقابة الداخلية على أي دليل على سوء السلوك من قبل أي فرد خدمات لم تعثر دائرة . 28

ين إلى مستوى سوء السلوك الذي يتطلب تدخ@ تالموظف و( يرقى سلوكمن أفراد ا�ونروا. 

  ية.الرقابة الداخلخدمات جراء مزيد من التحقيقات من قبل دائرة إو تأديبيا أ

  

  جراء آخر فيما يتعلق بھذا الحادث.أي ا تقترح إدارة خدمات الرقابة الداخلية عدم اتخاذ. 29

 

  وقدم التوصية التالية:

 من المستحسن تذكير كل من السيدة مھا الرنتيسي والسيدة ماريا ترافيكانتي :1التوصية . 31

  لشخصية.بوجوب قيام موظفي ا�ونروا بالتصرف بشكل مھني في تفاع@تھم ا

*                 *                *  

 يؤخذ با(عتبارمن أجل مصالح الوكالة والموظفين المنخرطين في ھذه القضية يجب أن . 32

  وسيلة لحل ھذا النزاع بشكل غير رسمي.ستفادة من ھذه الل@الوساطة مبدأ 

                                                 
1
  .دعاءات مع المدعية والتي كانت تحصل باستمرار على تقارير تقييم أداء ذات تقييم ممتازتثر أي من ھذه ا( لم  
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دائرة خدمات حقق ، أبلغ م2011 /آبأغسطس 2بموجب رسالة البريد ا�لكتروني المؤرخة  .19

ن خ@ل مومتابعته سيتم تقديمه  منذ أسبوعين، وأنه المدعية أن التقرير قد اكتمل الرقابة الداخلية

  إلى "السلطة التنفيذية." التسلسل ا�داري

سن يا، أبلغت المدعية السيد أندر2011 /أيلولسبتمبر 18لكتروني المؤرخ بموجب البريد ا� .20

كلمة عن حالة شكوى التحرش التي تقدمت بھا ضد السيدة ترافيكانتي  ةحتى ا�ن أي ىأنھا لم تتلق

 .على الرغم من مرور أكثر من أربعة أشھر على تقديمھا

حيث لم يكن بھذه الدرجة من التعقيد من حيث الوقائع.  اد الماءت@حظ المحكمة أن حادث بر .21

 /تموزيوليو 20تقرير في ، وقد تم ال2011 /أيارمايو 26قدمت المدعية شكوى تحرش رسمية في 

. ومن شأن ھذا التأخير أن يبدو 2011 /تشرين أولأكتوبر 4وتم إخطار المدعية في  2011

التأخير كان بسبب ھذا على الرغم من أدلة السيدة موسى تشير إلى أن جزءا من  بالغا فيهم

ولى في الوساطة. تم رفض ھذا التفسير �ن الخطوة ا�أسلوب التوصية المطروحة باتباع 

ا�طراف وھذا من شأنه أن ينطوي بالضرورة على جميع الوساطة ھو الحصول على موافقة 

فإنه عندما تم كما اتضح فيما بعد، والتواصل معھم. الخطوة الثانية ھي العمل على وجه السرعة. 

تم يتحقيق كامل ستفادة من ل@ فإنھا رفضت مقترح الوساطة وسعتنتائج التحقيق ب ب@غ المدعيةإ

 .ة خدمات الرقابة الداخليةردائمن قبل 

في تلك ا�ثناء، اتخذت ع@قات الموظفين في مكتب إقليم ا�ردن منعطفا نحو ا�سوأ . حيث  .22

قليم قيد المراجعة وواجھوا عواقب سلبية معينة. كان ھذا اء اثنين من كبار الموظفين في ا(كان أد

يم بأن ھؤ(ء ا�فراد كانوا يلقون معاملة ظالمة قليد من موظفي ا(مصدرا للتوتر مع شعور العد

نيابة عنھم. قامت المدعية بتقديم تظلم واسترحام يطالب بعقد اجتماع مع رفعت مذكرات بالو

قليم. وكان رئيس لجنة الخدمات العامة (تحاد وأربعة من كبار المسؤولين في ا( السيدة ميتشل

من ا(جتماع ھو الوصول إلى شكل من أشكال  الموظفين المحليين حاضرا أيضا. وكان الغرض

الحلول الوسط لحماية مصالح الفردين المعنيين. لم تقتنع السيدة ميتشل، وأوضحت سبب محدودية 
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 شعرت المدعية بعدم. ة من قبلھا كانت مناسبةقترحالمالخطوات اعتقادھا أن أنه في ، وخياراتھا

 ه بالرغم منعلى أنمن خ@ل بينتھا أوضحت . وا(جتماعھذا نتائج  بخيبة أمل منادة وسعال

فعل ما يكفي لمساعدة ن رئيس اتحاد الموظفين ( يمع السيدة ميتشل وشعورھا بأ ھافاخت@

 أكثر أھمية من أي فرد."، إ( أن رأيھا كان "مصلحة ال@جئين الموظفين

  

  حتجاج غير الرسميا(

  

برنامج ا�غاثة  السابق لرئيسائب نال، السيدة ميساء ذويب، 2011 /أيلولسبتمبر 18في  .23

مكتب إقليم ن في ساعتا تعميما يدعو (عتصام مدته، وزعت في ا�ردنوالخدمات ا(جتماعية 

ا(حتجاج في اليوم التالي . خلصت  صباحا. تواصل 10:00حتي  08:00 من الساعة ا�ردن

ن من ااثنالتي مر بھا محنة ال. دفعت الموظفينحفزت و قضيتين رئيسيتينالمحكمة إلى أن ھناك 

نھا كانت ن ھذه القضايا. والمسألة الثانية، التي يبدو أواحدة م ن المحليين كانتموظفيالكبار 

امتلكوا نظرة وھي أن المنظمين  واضحةكانت ، عتصام غير الرسميالشرارة ل@حتجاج وا(

 في المحليين نموظفيالو(ية لجنة الخدمات العامة (تحاد  تأن السيدة ميتشل قد مدد وفكرة تبين

حدث ھذا في وقت كان فيه  .لص@حياتھا وسلطتھا اتجاوزوالذي اعتبروه ا�ردن،  إقليممكتب 

اتحاد الموظفين المحليين وفاق تام مع رئيس على عدم  واقد أصبح الموظفين المحليينمن  الكثير

وا في ا�ردن، السيدة مدير عمليات ا�ونر با جدا منمقر والذي اعتبر، في مكتب إقليم ا�ردن

عندما سمعوا  لذلك،. بشكل كامل ن المحليينموظفيأعربوا عن اعتقادھم بأنه لم يمثل ال. وميتشل

قرروا اتخاذ واستنفروا وھبوا سويا و(ية لجنة الخدمات العامة من السيدة ميتشيل تمديد قد تم  هأن

بواعث القلق التي مع  تقرنتيسي أنھا تعاطفت واتف. وأوضحت السيدة إجراءات غير رسمية

من  كان أنهفي بينتھا [المدعية] قالت أنھا قررت ا(نضمام اليھم. ن وأعرب عنھا المنظمو

رحه سياسة الباب المفتوح على النحو الذي اقتأنھا ( تتعامل بومن السيدة ميتشل  الدنو الصعب

، ألة مع السيدة ميتشيلتناول ومناقشة المس. وقالت إنھا ( ترى جدوى من دعى عليهمحامي المُ 
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كانت قد غادرت بعد ظھر ذلك  شانكلين التي-ا(تصال بالسيدة بيس كما أنھا لم ترى من المناسب

  .اليوم في إجازة

على ما  يعتوقبالفي الواقع قامت أن السيدة ميتشل  الشفھية إلىا�دلة  عبرخلصت المحكمة  .24

تأجيل  أسطر، توافق وتجيزث@ثة مكونة من بسيطة رسالة شاھد، السيد جمال قاسم، بأنھا وصفه ال

والتي رأتھا السيدة وسام الحسنات،  ،في مكتب الشاھد تي كانھذه الرسالة، التا(نتخابات. و

في إقليم  الخدمات ا(جتماعيةا�غاثة وضمن برنامج في ا�قليم والعاملة إغاثة خدمات  موظفة

من حيث يشعر بالقلق كان لھا، والرسالة  الشاھديُظھر المكتب. لم  حضرت إلى، عندما ا�ردن

شك في أن الرسالة التي وقعھا  لم يكن لدى الشاھد أيھا. ومع ذلك، تقرأأن لھا ( ينبغي  أنه

أن ھذه الشاھد ومع ذلك، ذكر  ."إلى تأجيل ا(نتخاباتتدعو و، حاسمةو توجيھيةالمدير كان "

ا(نتخابات التي كانت أن و ترافيكانتية تم استردادھا في وقت (حق من قبل السيدقد الرسالة 

تشرين شھر نوفمبر/في الواقع في جرت أغسطس آب/تموز أو أوائل ستجرى في أواخر يوليو/

 الثاني من ذلك العام.

تم تسوية مسألة ما إذا كان ھناك أي أساس واقعي ل@عتقاد الذي تشكل من قبل منظمي  .25

 تأذنعلى أن السيدة ميتشل ا�دلة  على ءبناصت المحكمة خلُ حيث . ا(حتجاج غير الرسمي

. ظھار استنكارھمالسلمي �عتصام وا(ا(حتجاج وقرر المحتجون الشروع بتأجيل ا(نتخابات. ب

غير  ھذا ا�جراءفي  ةشاركالمرنتيسي لسيدة النظر في مسألة ما إذا كان يتوجب على ا سيتمو

  .123في الفقرة [برنامج]  كرئيسالرسمي، نظرا لمنصبھا 

، أبلغت السيدة 2011 /أيلولسبتمبر 19لكتروني بتاريخ بموجب رسالة عن طريق البريد ا� .26

الرقابة الداخلية أن المدعية كانت تقود حركة احتجاج خارج مبنى إقليم خدمات موسى دائرة 

 الرقابة الداخلية بإجراء تقييم أولي.خدمات ا�ردن، وطلبت من دائرة 

الرقابة الداخلية تقييما أوليا بشأن دور المدعية خدمات ائرة ، أجرت د2011سبتمبر  19في  .27

في ا(حتجاج ، وقدمت توصية بتعليق عمل المدعية بانتظار نتيجة التحقيق الرسمي. وت@حظ 
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لم يتضمن أي مناقشة مع  الرقابة الداخليةخدمات دائرة المحكمة أن ھذا التقييم ا�ولي من قبل 

. الموظف ا�رفع بين المحتجينرئيس البرنامج، و ا، باعتبارھنتعلى الرغم من أنھا كاالمدعية 

وخاصة الموارد البشرية  لم تطلب دائرةو، عن العمل  المدعية يقافإقبل  هوي@حظ كذلك أن

، . وفي ظل ھذه الظروفأي تفسير من المدعية، في الموضوع، الذي كان ضالعا مباشرة المدير

، سبب يقاف عن العملا(لدي المديرين المعنيين قبل قرار تنظر فيما إذا كان سوف فإن المحكمة 

ذلك الوقت التي نوعية ا�دلة في  سوء السلوك. ما ھيالمدعية قد ارتكبت معقول ل@عتقاد بأن 

لم يتم مناقشة وسؤال المدعية سوء السلوك ولماذا المدعية قد ارتكبت ل@عتقاد بأن  اھم سببأعطت

يقاف موظف من إيمكن القول أن ھل ؟ قاد يستند إلى أسباب معقولةا(عتما إذا كان ھذا عللتحقق 

منھا طلب تفسيرا حتى دون و، الذي ( تشوبه شائبةھا لسجى لإ بالنظر، و( سيما كبار الموظفين

في المحكمة في ھذه المسألة سوف تأخذ والتدبر ؟ عند النظر يةتقديرال لسلطةسليمة لھو ممارسة 

 .الرقابة الداخليةخدمات ة رالخاص بدائتقرير التحقيق لة، والنتائج وبشكل كامل ا�دا(عتبار 

مدير دائرة الموارد ، من السيدة موسى، 2011 /أيلولسبتمبر 19في رسالة مؤرخة في  .28

، 2011 /أيلولسبتمبر 20يقاف المدعية عن العمل بأجر كامل، اعتبارا من إالبشرية، تم 

  لسلوك أو سوء السلوك الخطير:وبانتظار انتھاء التحقيق في تھمة سوء ا

عطيت تعليمات لموظفي دائرة قد أسبتمبر كنت  19و  18على وجه التحديد، يزعم أنه في 

أمام  الساحةا�غاثة والخدمات ا(جتماعية في إقليم ا�ردن ل@نضمام إلى ا(حتجاج في 

، يزعم أنه كان المكتب ا�قليمي في ا�ردن تتعلق بمسائل ( تتصل بعملھم. وع@وة على ذلك

ماركا ل@نضمام إلى ا(حتجاج من  / جبار ال@جئين من مناطق الزرقاءإدور فعال في  لك

أن المنافع التي يتحصلون عليھا من الوكالة قد تتعرض للخطر ما لم يمتثلوا. بخ@ل التھديد 

الموظفين فيد أيضا أنك قد قمت بتوجيه شتائم وتعديت باللفظ على الموظفين وممثلي اتحاد وأُ 

 19وضباط الشرطة ا�ردنية خ@ل أعمال ا(حتجاج أمام المكتب ا�قليمي في ا�ردن يوم 

إساءة (ستعمال السلطة  تأكدت، قد تشكلما ا(دعاءات المذكورة أع@ه، إذا  سبتمبر. إنّ 

  .ا�ونروا المحليينموظفي  وأنظمة عمل لقوانينوانتھاك 
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 ا(يقافحتى يثبت خ@ف ذلك، وأن ھذا  تقع في صالحكمالبراءة  قرينةيرجى م@حظة أن 

  .ليس إجراء تأديبيا و( يمس الحقوق التعاقدية الخاصة بك

  

خطير على أسس سليمة، فإن للوكالة الثبتت تھمة سوء السلوك أو سوء السلوك جدت واُ إذا وُ 

 اسبة بحقك.اتخاذ قرار بشأن التدابير المنالحق في 

ت@حظ المحكمة خطورة ھذه ا(تھامات ( سيما أن المدعية كان له دور أساسي في إجبار  .29

(نضمام إلى ا(حتجاج من خ@ل التھديد بأن المنافع التي ماركا على ا / ال@جئين من الزرقاء

 يتحصلون عليھا من الوكالة قد تتعرض للخطر.

قرت المدعية باست@م أ، 2011 /أيلولسبتمبر 25لكتروني المؤرخة �بموجب رسالة البريد ا .30

، وأعربت عن دھشتھا �نه لم يتم 2011 /أيلولسبتمبر 19يقاف عن العمل والمؤرخ كتاب ا(

جاءت من السيدة موسى، مديرة دائرة الموارد كانت قد اتباع ا�جراء ا�عتيادي في أن الرسالة 

كان من  ه نظرا �قدميتھا ومركزھا في الوكالة،البشرية، بد( من المدير المباشر وأشارت إلى أن

للتأكد من الحقائق بد( من أو( معھا عقد اجتماع د ااعتمتبني ومكن أن يكون ا�جراء الصحيح الم

 مع التحقيق. بالتعاون. ومع ذلك، تعھدت عن العمل جراء ا�يقافإاللجوء الى 

دة موسى المدعية بنتائج تقرير ، أبلغت السي2011 /تشرين أولأكتوبر 4وفي رسالة مؤرخة  .31

التقييم ا�ولي المتعلق بالشكوى المقدمة منھا ضد السيدة ترافيكانتي، مسؤول الموارد البشرية 

قرار القاضي بعدم اتخاذ أي إجراء ال، واد الماءبرة السابق في إقليم ا�ردن، على خلفية حادث

 آخر:

 

تعلقة بھذه المسألة لم ترتقي لسوء السلوك يرجى العلم أن المحقق قد خلص إلى أن الحقائق الم

من قبل مسؤول الموارد البشرية في إقليم ا�ردن وأنه ( ينبغي اتخاذ إجراءات تأديبية. كما 
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أن يتم تذكير ك@ الطرفين بأنه يتوجب على موظفي ا�ونروا التصرف بأوصى، مع ذلك، 

  بشكل مھني في التفاع@ت الشخصية.

 

ن خ@ل مقاب@ت مع كل طرف وشھود العيان تشير إلى أن ك@ منكما الوقائع التي أثبتت م

المسؤولية عن السماح بتصعيد  أنت ومسؤول الموارد البشرية في إقليم ا�ردن تتحم@ن

 .2011 /أيارمايو 22في  الذي وقع العام المؤسفالنقاش لخ@فات المھنية، مما أدى إلى ا

اعتبارك شير إلى أدرجت في شكواك ادعاء ي كنأمن خاص بشكل أنا قلق وع@وة على ذلك، 

�جتماع معكم. وفقا لذلك، (لحضور ابشكل كبير نه غير مؤھل أبا�ونروا في لزم@ء احد 

حترام في جميع اب ءزم@البوجوب وضرورة معاملة أود أن أغتنم ھذه الفرصة �ذكركم 

أكد من الحفاظ على الوكالة. يرجى الت في درجاتھم ومركزھما�وقات، بغض النظر عن 

أونروا، وخاصة في جميع التفاع@ت الشخصية كموظف  من الكفاءة المھنية مستوى عالٍ 

 عندما تنشأ الخ@فات المھنية.

، تلقت السيدة ترافيكانتي رسالة بريد 2011 /تشرين أولأكتوبر 4في رسالة مؤرخة أيضا  .32

 إلكتروني تضمنت نفس الجملة ا�خيرة.

رفعت المدعية الدعوى رقم  2012 /آذارمارس 28في  .33

UNRWA/DT/JFO/2012/018  التي تعترض فيھا على القرار القاضي بعدم طلب إجراء

 4 المؤرخةأن الخطابات ، كما دفعت بتحقيق كامل بشكوى التحرش والمقدمة من قبلھا

 تانلا "مسؤومأنھعلى  ترافيكانتيوالسيدة  ھاتعامل، والتي، في رأيھا، 2011ن ا�ول تشريأكتوبر/

تدابير  ةأياتخاذ  ه لم يتم. وأشارت إلى أنينتمييز واضحبشكل متساو"، كانت دلي@ على تحيز و

في بسبب نعتھا لھا بعدم الكفاءة " لفت نظر، "و( حتى ... ترافيكانتيضد السيدة جراءات أو إ

 وجود ا�خرين.

ا(حتجاج غير  تواصل التحقيق في تھمة سوء السلوك أو سوء السلوك الخطير الناجمة عن .34

، قدمت دائرة 2011 /تشرين ثانينوفمبر 27. في 2011 /أيلولسبتمبر 19و  18الرسمي يومي 
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الخاص بھا. فيما يتعلق بالتھم الموجھة بالتحديد في خطاب  خدمات الرقابة الداخلية تقرير التحقيق

 :71-58وجد التحقيق ما يلي في الفقرات  2011 /أيلولسبتمبر 19السيدة ميتشل يوم 

 

 عتصامظفين با(نضمام إلى ا(حتجاج وا(لمول ة أوعزتا(دعاء بأن المدعي  . أ

 

كشفت تحقيقات دائرة خدمات الرقابة الداخلية أن المدعية كانت قد انضمت إلى ا(حتجاج بعد  .35

دقيقة في اليوم  30انضمام معظم الموظفين الذين كانوا قد تجمعوا بالفعل، أي بعد ما يقرب من 

قيقة في اليوم الثاني. استجوب المحققون الموظفين الذين شاركوا في ا(حتجاج د 45ا�ول و

فض@ عن أولئك الذين لم يفعلوا ذلك. وقد أفادوا جميعا بأنھم لم يتعرضوا لتھديد أو ترھيب أو 

 جاء في التقرير: 60إكراه ل@نضمام إلى ا(حتجاج. في الفقرة 

 

مفاده أن السيدة رنتيسي ممكن أن  اوظفين رأيعدد قليل من المحمل على الرغم من ھذا، 

الموظفين الذين لوجھة نظرھم ھو أن غالبية والجوھر وا�ساس تكون قد قادت ا(حتجاج. 

لم يكونوا لكنھم شاركوا في ا(حتجاج كانوا من دائرة ا�غاثة والخدمات ا(جتماعية. و

  قادرين على تقديم معلومات إضافية لدعم وجھات نظرھم ھذه.

  

والتي  المدمرةقامت دائرة خدمات الرقابة الداخلية بشكل صحيح بعدم اعطاء وزن لمثل ھذه التكھنات 

  ( أساس لھا.

  

ا(دعاء بأن المدعية كان لھا دور أساسي في إجبار ال@جئين من الزرقاء / ماركا ل@نضمام   . ب

تتعرض للخطر ما  إلى ا(حتجاج من خ@ل التھديد بأن المنافع المتحصلة لھم من الوكالة قد

 لم يمتثلوا
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الخدمة بكانت ھذه ھي التھمة ا�كثر ضررا �نھا تعلقت بالسبب الجوھري لوجود الوكالة و .36

من تقرير  63عاما. تنص دائرة خدمات الرقابة الداخلية في الفقرة  25المتفانية للمدعية لمدة 

معروفين كموظفين في مكتب  ساء العجائز والشبان الذين لم يكونواالتحقيق على تواجد بعض الن

أنه "لم يعبر أيا من الموظفين الذين  64إقليم ا�ردن في ا(حتجاج. ويخلص التقرير في الفقرة 

تمت مقابلتھم صراحة أو ضمنا أن السيدة رنتيسي ... قد ارتبطت بالنساء العجائز والشبان 

 الحاضرين في ا(حتجاج."

 

اتحاد الموظفين، وضباط الشرطة ظفين وممثلي ا(دعاء بتعدي المدعية اللفظي على المو  . ت

� سبتمبر 19ردنية في ا

 

 فضت ھذه ا(دعاءات من قبل دائرة خدمات الرقابة الداخلية على أساس عدم وجود دعمرُ  .37

 من شھود العيان ومن فحص لقطات الفيديو ل@حتجاج والتي لم تدعم ھذه المزاعم. وسند

للشك  يدعو سبب أكبرلذلك  فإنل�دلة المقنعة  ت@حظ المحكمة أنه نظرا للغياب الكامل .38

مقابلة أولية قبل ا�يقاف عن الضمانة ا�ولية لفشل ا�دارة في منح المدعية  والتساؤل حول

 /كانون أولديسمبر 7خطاب السيدة ميتشل في وجوھر العمل. كما يدعو إلى التشكيك في أساس 

الذي وخطير سوء سلوك وجود بستنتاج (د اوالذي يشير إلى أن تقرير لجنة التحقيق يؤي 2011

 يمكن أن يؤدي إلى إنھاء الخدمة.

قامت دائرة خدمات الرقابة الداخلية بإجراء مراجعة دقيقة لحساب البريد ا�لكتروني الخاص  .39

، لم يجد تقرير لجنة التحقيق أي دليل على أنھا أرسلت رسائل بريد 65بالمدعية، وفي الفقرة 

 ا�ع@م أو قامت بإكراه الموظفين ل@نضمام إلى ا(حتجاج. إلكتروني إلى وسائل

أن ا(دعاءات المتعلقة بسوء استعمال السلطة من  67خلص تقرير لجنة التحقيق في الفقرة  .40

جانب المدعية لم تثبت. ومع ذلك، أعربت دائرة خدمات الرقابة الداخلية عن رأي مفاده أن 

 تجين."من تصرفات المحقد تضررت "صورة الوكالة 
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فيما يتعلق بالتعميم الداعي لعمل ا(حتجاج، خلصت دائرة خدمات الرقابة الداخلية في الفقرة  .41

أن "ا�دلة المتاحة ( تثبت وجود صلة مباشرة بين السيدة رنتيسي والمسائل الواردة في  68

 التعميم."

كل ( لبس بش(حظت المحكمة أنه في سياق ا�دلة المقدمة من السيدة موسى أنھا أوضحت  .42

غير ية ائعقوإلى استنتاجات  وصلواتدائرة خدمات الرقابة الداخلية قد  ظنت أن محققي ھاأن فيه

احتفظت [السيدة موسى] نھا أدائرة خدمات الرقابة الداخلية . وقالت المدعيةصحيحة عن دور 

رقابة دائرة خدمات العلى ا�ضراب. وقالت " تحرضقد " المدعيةمفاده أن  ارأيوتزمت بحزم 

أن رأيھا ( يتفق مع النتائج التي توصل إليھا  ليھاشير عحتفظ بھذا الرأي حتى بعد أُ نھا تإالداخلية 

 .دائرة خدمات الرقابة الداخليةتقرير 

  تقرير دائرة خدمات الرقابة الداخلية يعبر عن النتيجة التي توصل إليھا في العبارات التالية: .43

دافع السيدة رنتيسي لمشاركتھا في ا(حتجاج مشابه لدوافع  . نتيجة لذلك، يمكن استنتاج أن69

رئيس غيرھا من الموظفين المحتجين أي تقديم الدعم ل@حتجاج. ومع ذلك، كانت ھي 

احتجوا كانوا من  نيحاضر وغالبية الموظفين الذالوحيد الالمحلي  البرنامج والمسؤول

بأن السيدة طبيعي رأي لديھم بشكل دائرتھا. بعض الموظفين الذين راقبوا ا(حتجاج تشكل 

ترى أن فإن دائرة خدمات الرقابة الداخلية . وبالتالي، ا(حتجاجوقائدة  زعيمة ترنتيسي كان

  المشاركة في ا(حتجاج.عبر  اجيد احكم وتمارس رنتيسي لم تتخذالسيدة 

*                *                 *  

. ويستدل المنظورةيتصرفوا وفقا لمصالح الوكالة  . يستدل على أن الموظفين المحتجين لم71

أيضا أن الموظفين المحتجين شاركوا وانخرطوا في نشاط (ا(حتجاج) ( يتوافق مع 

حسن لواجباتھم ويتعارض مع قوانين عمل الموظفين المحليين المذكورة الممارسة وا�داء ال

  ما يلي: أع@ه. وبالتالي، تخلص دائرة خدمات الرقابة الداخلية إلى

*                *                 *   
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، لمشاركتھا في 1.4و  1.1السيدة رنتيسي انتھكت قانون عمل الموظفين المحليين  •

  ا(حتجاج ...

تتخذ  لمأن "السيدة رنتيسي مفاده ، 69رأي، في الفقرة ا�شارة إلى أنه بينما يعبر عن تجدر  .44

فإن تقرير دائرة خدمات الرقابة الداخلية ( يميز سلوك  عبر المشاركة في ا(حتجاج،" اجيد قرارا

 .ومركزھا بأقدميتھا يتعلقالوحيد المميز كان العامل والمدعية عن سلوك بقية المتظاھرين. 

صيغت من قبل موظف في دائرة الموارد والتي ، 2011ديسمبر  7في رسالة مؤرخة في  .45

ب@غ المدعية أن إات ا�ونروا في ا�ردن، تم عملي بھا السيدة ميتشل، مدير تالبشرية والتي بعث

. وجاء في الرسالة على 2مفاده أن تصرفاتھا تشكل سوء سلوك خطير انتائج التحقيق تؤيد استنتاج

  وجه التحديد:

تم ا(نتھاء من التحقيق. وتلخصت النتائج ا�ولية وا�دلة ذات الصلة في التحقيق على النحو 

  التالي:

، شاركت شخصيا في حركة احتجاج أمام البوابة 2011 سبتمبر 19و  18يومي  .1

الرئيسية للمكتب ا�قليمي في ا�ردن. خ@ل المقابلة مع المحققين، أكدت انضمامك 

ل@حتجاج. ويؤيد ذلك تصريحات شھود العيان ولقطات الفيديو. وتبين من خ@ل 

 فيسيك مرؤومن التحقيق أيضا أن غالبية الموظفين المنضمين ل@حتجاج كانوا 

رئيس البرنامج والمسؤول المحلي دائرة ا�غاثة والخدمات ا(جتماعية وأنك كنت 

أنك كنت ستنتاج إلى ا(بعض الشھود ب، مما أدى ذي شارك في ا(حتجاجلاالوحيد 

ظم ا(حتجاج في مكان عام، وبوجود وبا�ضافة إلى ذلك، نُ  مة ا(حتجاج.يزع

 قبل وسائل ا�ع@م المحلية.الشرطة ا�ردنية، وحصل على تغطية من 

فيما يتعلق بمزاعم إساءة استعمال السلطة المقدمة ضدك، وتحديدا بأنك استخدمت  .2

من مركزك في الوكالة لتحريض الموظفين والمستفيدين، ومنظمات المجتمع المدني 
                                                 

2
سوء سلوك "رنتيسي بأنه السيدة  أعمال وتصرفات( تبرر تصنيف ة ائرة خدمات الرقابة الداخليتقرير دنتائج وا(ستنتاجات الواردة في ال 

 ."جسيم
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جل ا(نضمام إلى ا(حتجاج، خلصت التحقيقات إلى أنه ( توجد أدلة كافية �ثبات أ

اعم. لذلك لن يتم اتخاذ أي إجراء ضدك فيما يتعلق بأي ادعاءات من حيث ھذه المز

 استعمال السلطة. بسوءصلتھا 

من خ@ل مشاركتك في ا(حتجاج فإنك قد فشلت في  همع ذلك، وجد التحقيق أنو .3

 .المنظورةلتنظيم سلوكك وفقا لمصالح الوكالة  1.1ا(لتزام بقانون عمل الموظفين 

على نحو الموظف تصرف يأن  1.4لموظفين ا عملنظام لب يتطع@وة على ذلك،  .4

مع حسن أداء  تسق ويتناسبالوكالة ويكموظف في  وضعهويتناسب مع (ئق 

فإنك من خ@ل المشاركة في ا(حتجاج  ه. وأشار التحقيق إلى أنلواجباته الموظف

(نتھاك ھذا اوالوكالة.  في يتنافى مع حسن أدائك لواجباتكفي سلوك انخرطت 

الذي تتمتعين به والموقع المركز ( سيما في ضوء  فاضحا للوائح ا�ونروا يعتبر

فإن سلوكك يجب أن كبار الموظفين  موظف منكوالوكالة. في [برنامج]  كرئيسة

 حقيقة أن مرؤوسيكو .لعديد من صغار الموظفين، ( سيما مرؤوسيككون قدوة لي

جسد فشلك يإنما حتجين المعدد غالبية  مثلواا�غاثة والخدمات ا(جتماعية دائرة في 

 في ھذا الصدد.

  

على العكس من ذلك، تدل وفي غياب أدلة مقنعة  ھي التي ترشح وتثبتھذه ا�دلة  أن وحيث

فإن نتائج التحقيق تدعم ا(ستنتاج القائل بأن أفعالك تشكل سوء سلوك خطير يستدعي اتخاذ 

دون سابق إنذار. تود الوكالة اتخاذ قرار  الفصلعقوبة تدابير تأديبية شديدة قد تصل إلى 

وفي ھذا الصدد، مستنير ونزيه تماما بشأن ھذه المسألة وضمان مراعاة ا�صول القانونية. 

نعطيك فرصة أخيرة للرد على ا(تھامات الموجھة لك، والنتائج المستخلصة من  نحن

ي ا(ستفادة من ھذه إذا كنت ترغبين فوالتحقيق وأية مسألة أخرى تجدينھا ذات الصلة. 

 17يرجى تقديم تعليقاتك وم@حظاتك لي كتابة بحلول نھاية يوم عمل فالفرصة، 

 .2011 /كانون ا�ولديسمبر
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غير مؤرخة إلى  دعيت المدعية للرد على المزاعم ونتائج التحقيق، وھو ما فعلته في رسالة .46

أن  تسوء سلوك جسيم، وأكدحتجاج تشكل (أن مشاركتھا في ا المدعية نفتلقد السيدة ميتشل. 

كان تعسفيا وغير متناسب، وأنه كان ھناك خرق يقافھا عن العمل بانتظار نتيجة التحقيق إ

  ذات الصلة:التالية ، ترد الفقرات المدعية ودفوع مذكراتلqجراءات القانونية. ونظرا �ھمية 

حتى أكون قادرة وه. في رسالتكم، أنكم ترغبون في التوصل إلى قرار مستنير ونزيلقد ذكرتم 

عليكم ، أعتقد أنه كان يتوجب حقوق التقاضي العادلعلى ا(ستفادة الكاملة والفعالة من 

نه بسوء السلوك وتزويدي با�جزاء ذات الصلة من تقرير لجنة التحقيق والتي تدعم ما تصف

تزويدي الجسيم، دون ا�فصاح عن أسماء الشھود أو أي جزء سري من التقرير، أي 

كما وتسمح لي بممارسة ھذا الحق. كفي لدرجة أو معلومات ووثائق ت [التقرير] خص منهملب

ي ا�دلة التتلك م يقديتم ت، فإنه من الصعب دحض ا�دلة دون أن كادرالحكم وا� ونتستطيع

، كما طلبتم، إلى أقصى ة ما. ومع ذلك، سوف أعلق على رسالتكمقيبنى عليھا استنتاج أو حقي

حقي في الحصول على ا�جراءات والقيود المفروضة على  المحدداتاعاة حد ممكن مع مر

وائح ا�ونروا لتشير إلى فأنت ، ، في رسالتكموفعال. وع@وة على ذلك كاملبشكل  القانونية

 نيأنويرجى العلم بموظفي ا�ونروا. قانون من قوانين عمل انتھاك واضح ل ذكر بد( من

ل�مم المتحدة، ناھيك موظف في م، ( تنتھك وضعي كأؤكد أن مشاركتي في ھذا ا(عتصا

  بمزيد من التفصيل أدناه.عن تشكيلھا سوء سلوك جسيم، و

 19و  18لي النقد لمشاركتي في اعتصام سلمي، يومي  قد وجھتم مفي رسالتكم كنت

حقوق ا�ساسية لqنسان، ومعترف به من قبل ا�ونروا ال. وھذا حق من 2011 /أيلولسبتمبر

قوله ھو أن المظاھرة جرت . ما أستطيع ة بموجب ميثاق ا�مم المتحدة لحقوق ا�نسانومحمي

قد في المقام ا�ول ل@حتجاج على تمديد ، وعُ لنص ا�صلي] مقر الوكالةفي االتشديد [ داخل

من قبل ا�دارة في إقليم ا�ردن، لما بعد فترة و(يتھم فترة أعضاء اتحاد الموظفين المحليين 

رجوع إلى الموظفين الذين يختارونھم وينتخبونھم. (إذا كنت ترغب في الحصول ودون ال

المواقع التي توثق اعتصامات واضرابات موظفي ا�ونروا في كافة ا�قاليم بعلى قائمة 
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). كما أشرت أيضا إلى الشرطة ووسائل ة ذلكعرففاسمحوا لي بمالخمسة والرئاسة العامة  

كانت حيث يعتبر مسؤوليتي. أنه صلة أو  ى كيف أن ھذا ذوا�ع@م ا�ردنية. أنا ( أر

صام أو أي اعتحالة دائما في  لة إليھا كما تفعلالموك الشرطة ا�ردنية تمارس فقط الواجبات

واجبھم في بأيضا  يقومونكانوا فقد ، احتجاج من موظفي ا�ونروا. أما بالنسبة لqع@م

كما ورد [ متراكمةعلى أنھا ظروف لوقائع تغطية ھذا الحدث. يبدو لي أنك قدمت ھذه ا

  .قضيةلم تكن ھذه ھي ال بينما] بالنص ا�صلي

حيث أنه بالظاھر تم تبرأتي من أخطر ادعاء  - وبالتالي، فإنه ليس من الواضح بالنسبة لي 

لماذا ينبغي أن تكون المشاركة في  -السلطة، من قبل مجلس التحقيق  يتعلق بسوء استعمال

نظمت من قبل ا�خرين، أن تشكل سوء سلوك جسيم. ويبدو واضحا  مظاھرة مشروعة

رقى إلى مستوى سوء فھي مخالفة سلبية و( تلمجلس التحقيق أنه إذا كانت ھذه مخالفة، 

ي بأي قانون من ستشھدأنك لم تالسلوك أو سوء السلوك الجسيم. وأ(حظ أيضا باھتمام، 

  ي بانتھاكھا.والمزعوم قيام قوانين عمل الموظفين المحليين

وفيما يتعلق بالفقرة الختامية لكتابكم، أود أن أكرر، من أنني غير قادرة على تزويدكم بأدلة 

مخالفة معاكسة للنتائج التي توصل إليھا مجلس التحقيق والتي من شأنھا أن تسمح لك باتخاذ 

ود نسخة قرار مستنير ونزيھة تماما في ھذا الشأن، دون أن يكون لي حق ا(ستفادة من وج

  من تقرير التحقيق بحوزتي.

بانتظار نتيجة  يقافي عن العملإالوكالة تعسفية وغير متناسبة بدءا من  إجراءاتأجد 

لتحقيق في حين شارك العديد من الموظفين ا�خرين في ا أثناء كمتھمالتحقيق، واستھدافي 

يم دون إثبات ھذا ا(عتصام، وا�صرار على أن تصرفي قد بلغ مرتبة سوء السلوك الجس

تتجاوز ما  نتائجكاف لھذا ا(ستنتاج. إن استنتاجاتي لرسالتكم ھو أنكم تحاولون التوصل إلى 

من أجل بشكل مبالغ فيه ظھاره إول ذلك يبالفعل من قبل المحقق ومن ثم تمثتم التوصل إليه 

سلوك لاسوء مرتبة رقى إلى قمت بھا تا�فعال التي على أن بصورة غير قانونية التبرير 

  خطير.ال
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ن إشاركت في ا(عتصام. وحيث  وأنا أتفق مع الحقيقة التي تم التوصل إليھا وھي أنني

توصلوا إلى أنه ( توجد أدلة كافية على أنني قمت باساءة استغ@ل السلطة، كانوا قد ن يالمحقق

إلى وحقيقة أن العديد من المشاركين ھم من دائرتي لھو غير ذي صلة وأي استنتاج يستند 

 ھذه الحقيقة ليفتقر في النھاية إلى الدعم والسند القانوني.

ع@وة على ذلك، أنا ( أتفق مع استنتاج مفاده أن ھذه المشاركة ترقى إلى مرتبة سوء 

السلوك أو سوء السلوك الخطير. وعلى الفرض الساقط أنه كذلك، و�غراض ا(تساق 

في ھذا ملة جميع المشاركين اجب عليك معوالمساواة في المعاملة بين الموظفين، كان يتو

الذي وقع في فترة مبكرة من [السابق]ُ ا(عتصام المشاركون في ، وكذلك ا(عتصام بالمثل

انضمامك ل�ونروا. وھذا يعني أن ما يقرب من جميع موظفي مكتب إقليم ا�ردن ارتكبوا 

  سوء سلوك جسيم.

ت أيضا من قبل فريق في دائرة ، وصيغ2012 /كانون ثانييناير 4في رسالة مؤرخة  .47

 الموارد البشرية تحت إشراف السيدة موسى، أبلغت السيدة ميتشيل المدعية:

، بما في ذلك الوقائع ومكثفبشكل دقيق  ملف التحقيق قمت بمراجعةھذه المسألة،  تدبرعند 

�أيضا كما قمت ]. في النص ا�صلي[التشديد  الخاصة بك الدفوعدلة الواردة فيه، وكذلك وا

  ذات الصلة.الوكالة قواعد بمراجعة واستعراض جميع أنظمة و

اعترافكم الشخصي يدعم حقيقة من خ@ل التحقيق و ثباتھاإتم أخلص إلى أن الوقائع كما 

 عمل ةمأنظعدم احترام معايير السلوك المحددة في انخراطك بسوء السلوك من خ@ل 

إن مشاركتك في ا(حتجاج، خصوص، على وجه الو. 1.4و  1.1 ن المحليين رقملموظفيا

 وسائل ا�ع@مقامت ي شرطة المحلية والذال سمع وبصرتحت  حدث في مكان عامي الذ

مع مصالح الوكالة ليتماشى  متنظيم سلوكك من جانبكم علىفشل ال، يرقى إلى مستوى بتغطيته

ل أيضا مقبوإن مثل ھذا السلوك غير . 1.1 رقمكما ھو مطلوب بموجب النظام  المنظورة

الحسن  ا�داءالوكالة ويتعارض مع  كبار الموظفين فيمن حد موقعكم كوا إلىالنظر ب

  .1.4 النظامم كما ھو مطلوب بموجب لواجباتك
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أنظمة أن " 7، الذي يحدد في الفقرة 1أود أن ألفت ا(نتباه إلى أن التوجيه التنظيمي رقم و

فإن الجزء ا�ول من توجيه ذلك،  ملزمة لجميع موظفي الوكالة." وبا�ضافة إلى العمل

في النص التشديد ( 4.3يفسر ما يلي في الفقرة  A/10شؤون الموظفين المحليين رقم 

  ):ا�صلي

 :فرض تدابير تأديبيةعادة فيھا ن ما يلي أمثلة على الحا(ت التي يمك

 

المحددة في النظام ا�ساسية وا(لتزامات وواجبات الأداء تنفيذ ورفض 

على وجه الخصوص، ، والتوجيھات للوكالةوالقواعد وموظفين ا�ساسي لل

ول من النظام ا�ساسي الخروج عن معايير السلوك المحددة في الفصل ا�

  ]يا�صل النص في التشديد...] [ [ للموظفين

عند تحديد ا�جراءات التأديبية المناسبة في ھذه القضية، لقد (حظت حقيقة أنك كنت المدير 

 [برنامج] د فقط الذي شارك في ا(حتجاج. وع@وة على ذلك ، وباعتبارك رئيسا�قدم الوحي

ضمن ، فإنك أحد كبار الموظفين المحليين في الوكالة والمدير ا�قدم 20حمل الدرجة ي

ه ا�خرين. ب سس بشكل طبيعي مثا( يحتذيؤكمدير أقدم فإن أفعالك تو. البرنامج الخاص بك

إنك كنت قد وضعت نفسك بعيدا عن فريق ا�دارة وقوضت من خ@ل السلوك الخاص بك، ف

الع@قة الضرورية القائمة على الثقة التي يجب أن تكون موجودة بينك وبين غيرك من كبار 

. كما ا(جتماعية خدماتا�غاثة والكرئيس لبرنامج  بأداء واجباتك بما يتعلقالمسؤولين 

تعالج على نحو ممت لضعت والتي صُ لتي وُ الداخلية ا(ستفادة من ا�ليات ا منفشلت أيضا 

قد فقدت الثقة ، فخ@ل ا(حتجاج. وفقا لذلكأثيرت المواضيع والمسائل التي ادعيت أنھا م@ئم 

  .الوكالة في أحد كبار المديرينكعلى نحو (ئق  التصرففي قدرتك على 

  بناء على ما سبق، سيتم فرض ا�جراءات التأديبية التالية ضدك:

 دون أجر لمدة أسبوع واحد؛كم عن العمل فاقيإتم ي) Aسوف (
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)B كتابي لسوء السلوك وسيتم وضعھا في ملف  لوم) ھذه الرسالة ستكون بمثابة

  رسمي.ال أحوالك

من منصب رئيس أيضا سيتم نقلك ] في النص ا�صلي[التشديد  مذكورة أع�هلEسباب ال

ا�بقاء على الدرجة ، مع ا�ردن في مكتب إقليمبرنامج ا�غاثة والخدمات ا(جتماعية، 

 في ظلينسوف تذلك، . ل3قريباعليھا تأكيد ى مناسبة سوف يتم الخروظيفة أ، إلى والراتب

تم مراجعة ھذه المسألة إذا ھذه الوظيفة أو على تأكيد الحتى يتم  مدفوعة ا�جرإجازة خاصة 

 ، أيھما أقرب.2012يناير  31 بحلول

 

السيدة موسى بين التھم التأديبية والنتائج  عملتهمباشر الذي ال رتباطا(وت@حظ المحكمة  .48

رئيس برنامج ا�غاثة والخدمات الناجمة عن التحقيق في سوء السلوك وقرار نقلھا من منصبھا ك

 ة ا�جر حتىعودفجتماعية في إقليم ا�ردن إلى وظيفة جديدة ووضعھا في إجازة خاصة ما(

 .لھا وظيفة مناسبةيجاد إوتحديد 

مدير عمليات  انتقامية في أنبطبيعتھا أن التدابير التأديبية المتخذة ضدھا كانت المدعي عتبر ي .49

مسؤول الموارد  ضدالتحرش التي تقدمت بھا  نتيجة لشكوىقد انتقمت منھا  ا�ونروا في ا�ردن

لية دائرة خدمات الرقابة الداخإلى المدعي موضوع شكوى وھي ؛ في إقليم ا�ردنالسابق البشرية 

 ا(نتقام. شكوى يمقدقامت بت 2012 /كانون ثانييناير 21. في 2011 /أيارمايو 26المؤرخة 

، دعت السيدة موسى السيد تاكنبرغ إلى اجتماع. وعندما 2012كانون الثاني يناير/ 10في  .50

لب نه طُ أ قالحيث ، ا(جتماع حدوثتفاصيل عن كيفية طُلب منه تقديم  أدلى بشھادته الرئيسية

ي ذالالموضوع وعلم بوأنه لم يكن على بينة لسيدة موسى لالشخصي مساعد المن قبل ماع @جتل

ولذا جاء غير مستعد. وسرعان ما أصبح واضحا أن الغرض من ا(جتماع كان  أرادت مناقشته

 برنامج.منصبھا كرئيس ج ارخ تھاأرادأنھا و ةالمدعيغه أن السيدة ميتشل قد فقدت الثقة في ب@إ

                                                 
3
 .المعرضين للخطر (حقا منصب مستشار الشباب على المدعيةرض عُ   
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رأى تقرير التحقيق وصرح بأنه لم ما إذا كان قد عالسيد تاكنبرغ من سيدة موسى ال استفسرت .51

شھد السيد والسيدة موسى التقرير.  ت. ثم انتقدولم يكن على بينة من نتائج التقريربه ا شاركيكن م

 عن نتائج وسير التحقيق.لھا "آراء متحيزة"  ويعتقدهنه "فوجئ" حسب ما يراه تاكنبرغ أ

. المدعيةمشورة السيد تاكنبرغ بشأن الخيارات المتاحة للتعامل مع موسى  ت السيدةأراد .52

ت التي اتخذھا للتعامل مع أعطى مثا( على ا�جراءالسيد تاكنبرغ يصر أنه في حين وكان ا

في أي وقت من ا�وقات فإنه لم يقترح ، المكتب ا�قليميبينما كان مدير المراس صعب موظف 

ھناك مناقشة واسعة حول  ه كان. وأشار إلى أنةير المفروضة ضد المدعيشير إلى دعمه للتدابأو ي

حول كيفية التعامل مع مسائل التوظيف. وأعرب عن  لمديري ا�قليمحرية التصرف الممنوحة 

المدعية من منصبھا كرئيس برنامج  نقلحاول إقناعه بأن ت تاعتقاده بأن السيدة موسى كان

طلبت و. ة بهعاقنعلى لكنه لم يكن  امناسبكان  إقليم ا�ردن ا�غاثة والخدمات ا�جتماعية في

عدم يشعر بمن منصبھا. وأجاب السيد تاكنبرغ أنه  نقل المدعيةالسيدة موسى رأيه في خيارات 

في ا�غاثة والخدمات توفر وظيفة اقترح إمكانية  هالتعليق على القضية ولكنرتياح في ا(

 .إقليم [ا�ردن]في  ا�جتماعيةر الحماية ادوفي أأو مان الرئاسة العامة في عا(جتماعية في 

ضد معادية ومنحازة كانت السيدة رنتيسي أن شعرت  ھاوأشارت السيدة موسى له أن .53

ما يقارب بير عن عدم موافقته قائ@ أنه لللتع برأيهالموظفين الدوليين. أدلى السيد تاكنبرغ 

جانبھا  منثل امم تصرف سلبيواجه أبدا أي ي لم فيھا المدعية، فإنهعرف التي السنوات العشرين 

تجاه الموظفين الدوليين. وانتھى ا(جتماع بعد وقت قصير من قبلھا كما أنه لم ي@حظ أي عداء 

لسيدة موسى في المتحيزة" لراء با�" ىءفوج هشھد السيد تاكنبرغ أنوتبادل. مالالحديث من ھذا 

إلى  ةالمدعيخذ بعدم العودة تماما أن قرارا قد اتُ له ھذا الشأن. وذكر أيضا أنه كان واضحا 

  .رئيس برنامج ا�غاثة والخدمات ا�جتماعية في إقليم ا�ردنمنصبھا ك

تأديبي قال السيد الا�داري وا�جراء شرح فھمه للفارق بين (ستماع وعندما سئل في جلسة ا .54

داري ا� أن ا�جراءلوكالة في حين ا قوانينخرق  بعد ھاعاتبيتم اتاكنبرغ أن التدابير التأديبية 

الممارسة التشغيلية ذلك عتمد على تحقيق تأديبي. وقدم كمثال على يكون لمصلحة الوكالة و( ي
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. ين والمنتفعينمجتمع المستفيدجدا ب ويةققة حصول ع@المتبعة في نقل الموظفين وذلك لتجنب 

ستخدم مثل ھذا مع ذلك، ( ينبغي أن يللوكالة. و الفوائد التشغيليةھي المصلحة العليا  تكانو

 ادية.تيعالقواعد التأديبية ا(بينما يتعين اتباع  مستترالتدبير ا�داري كجزاء تأديبي 

 لقاء مع السيدة موسى، والسيدة اثيل ةالمدعي ت، حضر2012كانون الثاني يناير/ 22في  .55

) ترافيكانتيمحل السيدة  تي حلوالت مسؤول الموارد البشرية الجديد في إقليم ا�ردن(روليك 

 تشعرلقد ، لمناقشة مستقبلھا. ا�ردنفي ابة، نعمليات ا�ونروا با�مدير شانكلين، -والسيدة بيس

ي ان من الواضح أن السيدة موسى، التلھجة ومضمون ا(جتماع من حيث أنه ك منبخيبة أمل 

 تم وصفهالتأديبية وما ت ا�جراءاوعازمة على تنفيذ  متزمتة ومتصلبة تا(جتماع، كان تترأس

 ."بأنھا "تدابير إدارية

شانكلين، - البريد ا�لكتروني من السيدة بيس، في رسالة عبر 2012 /كانون ثانييناير 23يوم  .56

ط الضوء على النقاط ا�ساسية التي يسلدعية، تم تمل، لمدير عمليات ا�ونروا با�نابة/ا�ردن

موقف ب ةالمدعيشانكلين -. وأبلغت السيدة بيس2012 /كانون ثانييناير 22 في اجتماعنوقشت 

. قيل لھا أيضا أن جھودا قد اتأديبيليس و إداريا جراءً إھا كان والذي يشير إلى أن قرار نقلالوكالة 

أقدمية لھا في مكتب إقليم ا�ردن والرئاسة العامة مع مراعاة بذلت للعثور على وظيفة مناسبة 

أن  ةالمدعيبلغت ظائف مناسبة. وأُ و ةم يتسن تحديد أيلولكن ، يعالقدراتھا الومستوى  ةالمدعي

توجد في  – مستشار الشباب المعرضين للخطروھي  –مشروع يوجد وظيفة مرتبطة ببناء عليه، 

برسالة  مرفقةكانت الوظيفة اختصاصات وثيقة إّن . دائرة التعليم في الرئاسة العامة في عمان

نقل تم . و2012 /شباطفبراير 1بحلول جيب أن ت ةيالمدعلب من طُ البريد ا�لكتروني، و

 .2012 /شباطفبراير 9شانكلين بتاريخ - السيدة بيسكتاب  عبر ةالمدعيالمعلومات نفسھا إلى 

مسؤول ، روليكمن السيدة  2012 /شباطفبراير 20 المؤرخةالبريد ا(لكتروني  عبر رسالة .57

قد أحيلت إلى  نتقام المقدمة منھان شكوى ا(أ ةالمدعيبلغت ، أُ الموارد البشرية في إقليم ا�ردن

 :المدعيةبلغت أُ حيث للتحقيق فيھا. مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية 
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نقل البإجراءات أخرى تتعلق  ةمكتب إقليم ا�ردن سيوقف أيفإّن ا(نتھاء من التحقيق،  نيلح

بشرية في الرئاسة العامة بشكل مشترك من قبل دائرة الموارد الكم رح علياقتُ والذي  حتملالم

التوظيف الحالية لمنصب  جل مكتب إقليم ا�ردن عمليةسوف يؤووإدارة مكتب إقليم ا�ردن 

في إجازة البقاء في  ين. أيضا، سوف تستمربرنامج ا�غاثة والخدمات ا�جتماعية رئيس

  حتى يتم ا(نتھاء من التحقيق. مدفوعة ا�جر بالكامل خاصة

السابقة الموجھة إليكم بتاريخ  رسالتيھذا البريد ا�لكتروني يحل محل  يرجى العلم أيضا أن

 /شباطفبراير 19
4

لتقديم ردكم على رسالتنا المؤرخة الموعد المحدد  ت لكمحيث أكد 2012

. في ضوء ما تقدم، ( يطلب منك الرد 2012 /آذارمارس 6ھو و 2012 /شباطفبراير 9

واعتمادا على نتائج حتى يتم إغ@ق التحقيق. شباط وفبراير/ 9 المؤرخة على رسالتنا

 إجراءات أخرى قد تكون مطلوبة من جانبكم. ةسوف أنقل إليكم أيالتحقيق، 

 مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية تقرير التحقيق المتعلق ، نقل2012حزيران يونيو/ 4في  .58

 إلى المفوض العام. ةالمدعيا(نتقام المقدمة من شكوى ب

السيد ليكس تاكنبرغ، رئيس مكتب ب ةالمدعي ، التقت2012حزيران /يونيو 12في  .59

أن  ةالمدعي، أبلغ السيد تاكنبرغ شي بول. خ@ل اللقاء ، في مقھىا�خ@قيات، بناء على طلبه

قد  ثباتھا وأن التقرير والتوصياتإيتم ا(نتقام وإساءة استخدام السلطة لم ب المتعلقةا(دعاءات 

في الوقت المدعية ع يتم التواصل مسوف  خ@له منالذي ض العام وأرسلت إلى مكتب المفو

المناسب . في شھادته أمام المحكمة، أوضح السيد تاكنبرغ أنه بينما كان يعتقد أن المفوض العام 

كن طيعا نه لم يمر متروك له (تخاذ قرار. وقال أا�وأن سيقبل التقرير من مكتب ا�خ@قيات 

مزيد من ا(ستفسارات عمل اللطلب  إن لديه المجال. واستفسار ل التوصيات دون سؤاليقب

حصل حتى  هخلص المحكمة من ذلك أنوالتحقيقات أو حتى لرفض توصيات معينة. وتست

                                                 
4

الرسالة التي الوظيفة ضمن اختصاصات عدم ارفاق ، مشيرا إلى 2012 /شباطفبراير 18وكالة في للإلكتروني بريد  رسالة المدعيةأرسلت   
 رفاق إعلى  ة، مؤكد2012 /شباطفبراير 19الوكالة عن طريق البريد ا�لكتروني بتاريخ  ردت. 2012 /شباطفبراير 9في  تلقتھا

 9رفاقھا في رسالة إھي نفس تلك التي كان يجب و 2012 /شباطفبراير 23 المؤرخةالبريد ا�لكتروني الوظيفة في رسالة اختصاصات 

  .2012 /شباطفبراير
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القرار، أو بطلب المزيد من اتخاذ ودراسة التقرير والتوصيات ونظر على فرصة المفوض العام 

 .تم وانتھىن التحقيق قد يعقل أن يقال أاك قرار نھائي و( لم يكن ھنفإنه ، المعلومات

دعى المُ دفع السيد تاكنبرغ لqد(ء بشھادته في جلسة ا(ستماع.  استدعاءأمرت المحكمة ب .60

نة في ا�حكام المتضمَ السيد تاكنبرغ بالنظر إلى  حضارإأنه غير قادر على ببداية عليه 

 التي تنص على:ومكتب ا�خ@قيات، اختصاصات 

اء المسؤوليات والواجبات، ( يجوز إرغام موظفي مكتب ا�خ@قيات من قبل أدب ما يتعلقفي

د(ء �أو اعن المعلومات الكشف على ا�مم المتحدة  أومسؤول أو ھيئة في الوكالة أي 

 .المحولة إليھمحول القضايا  الشھادةب

عتراض، الضوء على أسباب ا(المزيد من لقاء دعى عليه �ولكن عندما تم الضغط على المُ  .61

بسبب أنه يجب توضيح دوره ب ا قوياروشعامتلك لحضور طواعية �نه اقرر السيد تاكنبرغ 

واستغ@له  كان قد سمح لنفسه "بأن يتم استخدامهبأنه عنه  ةالمدعيالتي تمتلكھا نظر الوجھة 

مصداقية وتستنكر بعض الخطوات  اشاھدا ذوجدت المحكمة السيد تاكنبرغ  ."بشكل غير صحيح

اتخذتھا كبار المديرين، بما في ذلك السيدة موسى، التي لم تحترم استق@ل ونزاھة مكتب  التي

 )53-50(انظر الفقرات  2012 /كانون ثانييناير 10جتماع ووظائفه كما اتضح من اا�خ@قيات 

مدير دائرة خدمات الرقابة ، ك@وس أندرياسن، بالتشاور مع السيد قرر السيد تاكنبرغ .62

مكتب المفوض  وتبليغخطار إ يسبقمعرفة نتائج التحقيق في وقت ب ةلمدعيسماح لالداخلية، ال

 بناء علىب ا(جتماع بناء على تعليمات من أو بعلم الموارد البشرية ولكن نه لم يرتَ . وقال أالعام

شكوى رد الوكالة على  ليا(جتماع لتشك ھدف. لم يرئيس مكتب ا�خ@قيات مستقل بصفتهال هدور

بلغت ، أُ 2012 /شباطفبراير 20. وكان ھذا دلي@ ھاما �نه من خ@ل الرسالة المؤرخة ا(نتقام

تم وقف مسؤول الموارد البشرية في إقليم ا�ردن، أنه سي، روليكالسيدة قبل من  ةالمدعي

جتماعية ا�غاثة والخدمات ا( برنامجرئيس وظيفتھا باعتبارھا  المتعلقة بإع@ن وشغرالترتيبات 

كالة في وقت (حق على اجتماع السيد التحقيق. اعتمدت الو انتھاءانتظار م ا�ردن بفي إقلي
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 بقيلتحقيق. بانتھاء اتبلغت قد أنھا ب ةالمدعيإلى  بمثابة إخطار رسمي لتعتبره ةالمدعيتاكنبرغ ب

له  جه، الذي وفإن المفوض العامھذا الخ@ف على الرغم من حقيقة أنه في وقت انعقاد ا(جتماع 

 بعد. قرير التحقيق، لم يكن قد نظر فيهت

على نتائج بعد  ا�ط@ع وعدم، 2012 /تموزيوليو 5 المؤرخةلكتروني البريد ا� عبر رسالة .63

عبر البريد ت المدعية نتقام من قبل أو نيابة عن المفوض العام، أرسلالمتعلق بشكوى ا(التحقيق 

عملية وفي شكوى ا(نتقام نتائج التحقيق  تطلب فيھا معلومات عن روليكا�لكتروني إلى السيدة 

 تنوالتي كاجتماعية في إقليم ا�ردن غاثة والخدمات ا(التوظيف الخاصة بوظيفة رئيس دائرة ا�

تموز يوليو/ 15مؤخرا. وقالت انھا لم تتلق أي رد على ھذا ا(ستفسار. ومع ذلك في  ت بھاعلم قد

رقم  إقليم ا�ردن نشرة موظفي، ونروا/ا�ردنمدير عمليات ا�، أصدرت السيدة ميتشل، 2012

J/29/2012 رئيس دائرة ا�غاثة السيدة رنتيسي  فيھا تعيين شخص جديد في وظيفةن والتي تعل

 .2012 /آبأغسطس 1، وذلك اعتبارا من والخدمات ا�جتماعية

 5 المؤرخة البريد ا�لكترونيعلى رد على رسالة بعد  عدم الحصوللوقبل ھذا ا�ع@ن و .64

، 2012تموز يوليو/ 22مؤقتة في اتخاذ تدابير طلب المدعية إلى المحكمة مت قدّ  /تموزيوليو

 حيث التمست على وجه التحديد:

 2012 /كانون ثانييناير 4بتاريخ الصادر داري ا�قرار الواحد من تعليق وايقاف جزء ... 

في إقليم ا�ردن اعية الخدمات ا(جتموا�غاثة برنامج من منصبھا كرئيس  ھانقلوالقاضي ب

أو يتم لھا وظيفة مناسبة توفر حتى يتم تأكيد  مدفوعة ا�جرإجازة خاصة  في وابقائھا

تعيين قرار تعليق أقرب، وبالتالي أيھما  ،/كانون ثانييناير 31بحلول مراجعة ھذه المسألة 

 .في وظيفة المدعيةموظف آخر 

تدابير اتخاذ طلب رد الوكالة على  تم إعداديأنه عندما كان ذكر السيد تاكنبرغ  من الجلي أن .65

سئل عن طريق السيد كرونين، رئيس شعبة خدمات الموظفين، أو السيدة جنيفر مولينا، فقد مؤقتة 

نتائج التحقيق. بالسيدة رنتيسي  عما إذا كان قد أبلغوالمظالم)،  الطعونبشرية (الموارد الموظف 
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 /حزيرانيونيو 12لسيدة رنتيسي في مقھى بول في بينه وبين االذي عقد جتماع (وأشار إلى ا

السيد تاكنبرغ في أن لقاءه كان  أنه يؤكد رواية�ول السببين. وخطير . ھذا الحديث مھم 2012

دائرة وليس بناء على تعليمات من دائرة خدمات الرقابة الداخلية فقط بناء على مبادرة من 

تورطين في عملية ة الموارد البشرية، وجميع المإنه يدل على أن إدارالموارد البشرية. الثاني 

قد أي محاولة �ثبات أن السيدة رنتيسي  جراءإمن دون ذلك ب قاموالسيدة رنتيسي، اختيار بديل ل

في وظيفتھا تعيين بديل عملية وأن  المتعلقة با(نتقام قد اكتملالتحقيق في شكواھا  تبلغت بأنّ 

 ستأنف.سوف تُ 

مسؤول ، روليك، ردت السيدة 2012 /تموزيوليو 23 المؤرخةلكتروني البريد ا�عبر رسالة  .66

 2012 /تموزيوليو 5المؤرخة البريد ا�لكتروني رسالة لى الموارد البشرية في إقليم ا�ردن ع

لبريد رسالة اوأيضا . 2012 /تموزيوليو 23أيضا مؤرخة ھا من المدعية، مع إرفاق رسالة من

-، ورسالة من السيدة بيس2012 /شباطرايرفب 20بتاريخ  ةلمدعيلمن السيدة روليك ا�لكتروني 

. وجاء ست@ملحقا بھا ورقة التوقيع بتأكيد ا(م ، وكان2012 /شباطفبراير 9شانكلين مؤرخة في 

من قبل السيد تاكنبرغ،  تبلغقد أُ  ةالمدعيأن  2012 /تموزيوليو 23في الرسالة المرفقة المؤرخة 

نتائج التحقيق في مزاعم ا(نتقام وإساءة ب 2012 /حزيرانيونيو 12 في، رئيس مكتب ا�خ@قيات

 إلى: تاستعمال السلطة، وأشار

فإنه ، 2012كانون الثاني يناير/ 20ك في يلمني إا�لكتروني  رسالة البريدن من ستتذكريكما 

التي تحدد  - 2012 /شباطرايرفب 9اجة للرد على رسالتنا المؤرخة في لم يكن ھناك ح

حتى تم إغ@ق التحقيق. وا�ن  -المعرضين للخطرمستشار الشباب  منصب صات اختصا

نتائج، فإننا نطلب منك الرد على رسالتنا بال غكب@إ تمتم ا(نتھاء من التحقيق، وبعد أن 

 لھذا المنصب. كفيما يتعلق بنقل 2012 /شباطفبراير 9المؤرخة في 

 يوم  بك ةالبريد ا�لكتروني الخاصرسالة في  وأعتقد أن ھذه الرسالة تتناول القضايا الواردة

ي ينبغي أن توجه إلى والتتقرير التحقيق بتعلق تلك التي ت، باستثناء 2012 /تموزيوليو 5

 رئيس مكتب ا�خ@قيات.
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الدعوى الثانية تحت رقم  ةالمدعي تقدم 2012 /حزيرانيونيو 26في  .67

UNRWA/DT/JFO/2012/025ارية".، ضد فرض تدابير تأديبية و"إد 

على رسالة  ةالمدعيردت ، 2012 /تموزيوليو 25المؤرخة لكتروني البريد ا�عبر رسالة  .68

ا(نتقام بشكوى نتائج التحقيق برسميا ب@غھا إمشيرة إلى أنه (يزال يتوجب ، روليكالسيدة 

 نسخة من تقرير التحقيق.كذلك  توطلب

أن با(نتقام، وضد  اھانتائج شكوعد بب@غھا بإلم يتم  ةالمدعيعندما أدرك السيد تاكنبرغ أن  .69

بدائرة الموارد البشرية  اتصله نّ أبلغت من قبله، وقال أنھا سبق أن أُ بھا روليك أبلغتالسيدة 

، مذكرا إياه بأن السيدة رنتيسي لم تتلق رئيس شعبة خدمات الموظفين ،إلى السيد كرونين وتحدث

في لقائه معھا  أنه( تزال معلقة و ةالمدعيمثل ھذه الرسالة إلى أن حتى ا�ن إخطارا رسميا و

 تقرير التحقيق.العام لالمفوض  نظر ودراسةبعد   تأتيسوف أن رسالة مكتوبة لھا اوضح 

ائرة خدمات دإلى  ةالمدعي روليكالسيدة  أحالت، /تموزيوليو 30وفي رسالة مؤرخة في  .70

 :أبلغتھا أيضاا(نتقام، وضد تحقيق اللديھا بشأن نتائج أسئلة  ةأيوتوجيه لمعالجة الرقابة الداخلية 

من مدير  2012 /كانون ثانييناير 4 الرسالة الموجھة لكم في في كأسباب نقلب ب@غكإتم 

نقلك بتم تعليق أي إجراءات تتعلق أنه ، ولمن الجدير بالذكر ا�ونروا في ا�ردن.عمليات 

، بالطبع، ينلتحقيق. تستطيعاستؤنفت بعد ا(نتھاء من عملية اخ@ل التحقيق في شكواك، ثم 

  .في الوكالةالعدالة إدارة مواصلة ا(ستفادة من نظام 

المعرضين  لشبابامستشار قترح لمنصب وكما ھو منقل الخاص بك، الا�شارة إلى ب

الفئة، عقد -Aؤثر على الشروط التعاقدية الحالية (نقل لن ين ھذا الألكم ؤكد أأنا ، للخطر

للمراجعة  خاضعامع ذلك سيكون د، يحدفي ھذا المنصب بالت تعيينك). و�جل غير مسمى

الوظيفة، فض� وجود ھذه الحاجة إلى مدى التمويل واستمرارية شھرا في ضوء  12بعد 

 ].في النص ا�صلي[التشديد  .عن أدائك
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 من مدير ةالمدعي ت، طلب2012 /آبأغسطس 2 المؤرخةلكتروني البريد ا� عبر رسالة .71

"مراجعة شاملة ودراسة متأنية"  عمل، لوندينلمعين حديثا، السيدة لورا الموارد البشرية ا

، جنبا إلى 2012 /تموزيوليو 20 روليك المؤرخةردھا على رسالة السيدة ملحق بھا لقضيتھا، 

 .2012 /شباطفبراير 20المؤرخة حتى جنب مع غيرھا من المراس@ت 

، سترايكف من قبل السيد روبرت في نھاية المطا أرسل ةلمدعيرسمي لالوكالة الإخطار  .72

 8، في رسالة مؤرخة المدعيةالذي أبلغ و، دائرة خدمات الرقابة الداخليةالموظف المسؤول عن 

ا(نتقام وإساءة استعمال السلطة ضد ب المتعلقةھا بنتائج التحقيق في مزاعم، 2012 /آبأغسطس

الموارد البشرية  مديرموسى،  ، والسيدة/ا�ردنمدير عمليات ا�ونروا السابقالسيدة ميتشل، 

 السابق:

في أن ھناك أدلة دائرة خدمات الرقابة الداخلية تحقيق دعاءات ا(نتقام، وجد ما يتعلق بإوفي

بنفس الطريقة في  انتصرفتا ستواضحة ومقنعة على أن السيدة ميتشل والسيدة موسى كان

ي ترافيكانتي)، والتالسيدة ' (شكواك السابقة ضد المحميفعل حالة عدم وجود ما يسمى ب 'ال

لدائرة خدمات با�ضافة إلى ذلك، وجدت أن ا�دلة المتاحة . وا(نتقاميستند عليھا ادعاء 

ي ا(نتقام ا�جراءو المحمي فعلجود صلة كافية بين الفشلت في إثبات والرقابة الداخلية 

 بناء على توصية من اتخذا ةموزعالمنتقامية ا(عمال ا�اثنين على ا�قل من أن ، والمزعوم

دعاءات إلى أن ادائرة خدمات الرقابة الداخلية خلص طرف ثالث مستقل. لھذه ا�سباب، ت

  ( أساس لھا.نتقام ا(

أن دائرة خدمات الرقابة الداخلية "جد تحقيق بمزاعم إساءة استعمال السلطة ، ووفيما يتعلق 

م من استغ@ل سلطتھ ساءةبإموسى  السيدةقيام السيدة ميتشل وستنتاج ير كافية (ا�دلة غ

العالي ، وذلك بسبب مستوى السلطة التقديرية خ@ل فرض إجراءات تأديبية وإدارية عليك

الذي يمتلكه مديري ا�قليم والموارد البشرية في فرض مثل ھذه التدابير، وحقيقة أن 

 المباشرة المشاھدةمن بشكل معقول وكذلك  بتبرير إداري مبرر ةعوفا�جراءات كانت مد

أن  دائرة خدمات الرقابة الداخلية. وترى 2011 /أيلولسبتمبر 19-18حداث �لسيدة ميتشل ل
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في ھذا الواسعة لوكالة اقوانين بموجب  النقل كان مسموحا بھالمتعلقة باا�جراءات ا�دارية 

تقديرك لثقة في بشكل معقول ل مكتب إقليم ا�ردنفي ضوء فقدان إدارة  رمبرّ ، والصدد

ف اقوإي كتابي لوممن  التأديبيةأيضا أن التدابير دائرة خدمات الرقابة الداخلية . وترى ل�مور

الذي با(عتصام ، قد يكون له ما يبرره في ضوء الظروف المحيطة عن العمل بدون أجر

 .وظالمةمسيئة ض عقوبات ، وبالتالي ( تصل إلى حد فربه، وأقدميتك في العمل انخرطتي

 من قبل منمثل ھذه الرسالة رسال إيتم أنه من غير المناسب للغاية أّن  حكمةوترى الم .73

دائرة  ات وص@حياتتجاوز اختصاصإن الرسالة لتتحقيق مستقلة. فترض أن تكون ھيئة يُ 

ئج بشأن نتاباللتحقيق وتقديم تقرير إلى المفوض العام مھمتھا اي كان والت خدمات الرقابة الداخلية

المفوض العام أن يتخذ الترتيبات  كتبأنه كان لمفتم إرسال التقرير ا وعندما(نتقام. شكوى 

وبدرجة التعليق  دائرة خدمات الرقابة الداخليةلم يكن من المناسب لو. المدعيةال@زمة �خطار 

 ا�داري."" ا�جراءوتبرير التدابير التأديبية أو  السعي إلى الدفاع عنأقل 

 دائرة خدمات الرقابة الداخليةمدير إلى  2012 /آبأغسطس 12وفي رسالة مؤرخة في  .74

 ا(نتقام.في شكوى تقرير التحقيق بتقديم  ةالمدعي ت، طلببا�نابة

 والمتعلق) 2012( 031برازي) ا�مر رقم  ة، أصدرت المحكمة (القاضي2012آب  13في  .75

 :حيث وجدت(تخاذ تدابير مؤقتة،  ةالمدعيطلب ب

سوف تعاني أضرار  ةالمدعيالمحكمة غير مقتنعة بأن ن فإ، دعيةلمادعاءات بامع ا(عتراف 

حكمت محكمة ا�مم المتحدة في طلبھا،  ةالمدعيكما لوحظ من قبل و. ا( يمكن إص@حھ

 - أمام المحكمةالمدعي مطالبة الذي قد تسود فيه حد الإلى  - أن قضايافي عدة للمنازعات 

 منحهيمكن ذي التعويض الخير في تعاني أي ضرر ( يمكن إص@حه عن أي تألن  ةالمدعي

 في وقت (حق.

المحليين با�نابة قسم شؤون الموظفين ، رئيس 2012 /آبأغسطس 16 في رسالة مؤرخة .76

، 20 بدرجة، المعرضين للخطرشباب المستشار  الخاصة بوظيفةبا(ختصاصات  زود المدعية
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سفر عن أي تغيير في نقل لن يلاھذا مشيرا إلى أن  عمان،بسة العامة ، في الرئاالتربيةفي دائرة 

 فيمحدد المدة ( تزال على عقد �جل غير  ةالمدعي، ويؤكد أن للمدعيةالحالية  الدرجة والخطوة

 الوكالة.

 أثار، 2012 /آبأغسطس 16بتاريخ  لوندينفي رسالة عبر البريد ا�لكتروني إلى السيدة  .77

 :التعليم دائرةفي  ةالمدعيبشأن وضع مخاوف مدير التعليم 

يرات ا�خيرة فيما يفي ضوء التغ دائرة التعليم] في المدعية[ينبغي وضع أنا غير متأكد لماذا 

كما ورد في ومسؤوليتھا عن الشباب. أريد حقا أن [ ا�غاثة والخدمات ا�جتماعية خصي

قسم من خ@ل وجود مستشار في أدوار ووظائف الحالة عدم يقين أية فاقم أ] النص ا�صلي

 التعليم.لشباب في ل

كما التعليم أو التدريب المھني والتقني خبرة في مجال ] المدعية[( تمتلك ع@وة على ذلك، 

[الذي ( يحتوي وظائف  جديدھذا الھيكل المسطح الفي  20وظائف بدرجة  أننا ( نمتلك

 .بدرجات عليا]

 مستشار الشباب وظيفة وثيقة اختصاصات ةالمدعي ت، قدم2012آب أغسطس/ 27في  .78

ھذه و. ةر مخاوف مختلفم@حظة للسجل تثي، جنبا إلى جنب مع لمعرضين للخطر موقعةا

 :يجازإبالمخاوف 

 يمكن فصلھا من ا�ونروا. فإنهنقل الqكراه في أنھا إذا لم تقبل (أ) أنھا كانت خاضعة ل

عندما طلبت نسخة من تقرير أنھا نقل وقرار السبب مقنع لب يتم تزويدھاقالت إنھا لم (ب)

 4 المؤرخةرسالة السيدة ميتشل ا�شارة إلى  تمتتحقيق تم رفض ھذا وبد( من ذلك ال

 بھا لمشاركتھابسبب فقدان الثقة  ھانقل سيتموالتي أشارت إلى أنه  2012 /كانون ثانييناير

 في اYضراب.
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دة محدالمن التھم التأديبية برأھا  دائرة خدمات الرقابة الداخليةتحقيق (ج) على الرغم من أن 

 .من وظيفتھا ( تزال منقولةفإنھا 

لى لوندين ع، ردت السيدة 2012 /آبأغسطس 28 المؤرخةلكتروني يد ا�البربر رسالة ع .79

تتناول كل مخاوف المدعية  2012 /آبأغسطس 27المؤرخة وللسجل  ةالمدعي م@حظة

 ، بما في ذلك:بالترتيب

شفويا، من قبل رئيس مكتب  بك ةشكوى الخاصبالبلغت نتائج التحقيق تك قد ت أن(حظ. 2

  .با�نابة خدمات الرقابة الداخليةدائرة  مديرا�خ@قيات، وكتابة، من قبل 

*                *                 *   

جميع ا�جراءات التأديبية وا�دارية ذات خلف  المنطقو قائعوالأساس خطيا ب تبلغأُ  لقد. 4

، 2012 /كانون ثانييناير 4(ا�ردن) إليكم بتاريخ مدير عمليات ا�ونروا رسالة الصلة في 

إن عام.  مكان] وقع في في النص ا�صلي[التشديد  ويرجع ذلك إلى مشاركتكم في احتجاج

الوحيد كان المنصب ، 20 بدرجة، كمستشار الشباب المعرضين للخطرالمقترحة  الوظيفة

ناسب الخبرة المھنية يكالة والذي المحددة في الو ة والعليارفيعالوظائف الالمتاح على مستوى 

 .لك والخلفية التعليمية

] المدعيةأن ا�جراءات "ا�دارية" كانت "بسبب مشاركة [لوندين ويتضح من خطاب السيدة  .80

 في ا(حتجاج."

المعرضين مستشار الشباب الجديدة كظيفة الو ةالمدعي ، تولت2012أيلول سبتمبر/ 2في  .81

 التعليم. دائرةفي للخطر 

نھا إشكوى ا(نتقام. وقالت  نھاءقرار إلمراجعة إدارية  ةالمدعي تطلب /أيلولسبتمبر 24يوم  .82

 لم تتلق أي رد.
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رقم بدعوى تحت  ةالمدعي تقدمت، 2013كانون الثاني عام يناير/ 20في  .83

UNRWA/DT/HQA/2013/006 القرارات التالية:في  طعن الدعوىإلى المحكمة. ت 

)i(  نتقام البشكوى إغ@ق التحقيق)تي رفعتھا المدعية ضد السيدة ميتشل؛ا 

)ii(  جتماع مع السيد تاكنبرغ)شكواھا من  فيبالقرار  تبليغاشكل يأنه على ا(عتماد على ا

 و بالنتائج؛قرارا نھائيا ھناك ا(نتقام عندما لم يكن 

)iii(  اختصاصه من خ@ل نطاق تصرف خارج با�نابة، يدائرة خدمات الرقابة الداخلية أن مدير

 و التأديبية التي اتخذتھا الوكالة؛ م@ءمة التدابيرمدى  تناول وذكر

)iv(  ھا رسميا بالقرار.السابق قبل إخطار ةالمدعيالتوظيف لمنصب ومتابعة عملية استئناف 

لقرارات �نھا ( تشكل قرارات إدارية تقديرية، بعدم مقبولية المحكمة ل يدفعدعى عليه المُ  .84

من النظام ا�ساسي  2النحو المبين في المادة  وبالتالي ( تدخل في اختصاص المحكمة على

على طلب مراجعة قرار لم ت ةالمدعيأن يدفع بدعى عليه للمحكمة. وع@وة على ذلك، فإن المُ 

السابق قبل  ةالمدعيأن قرار استئناف التوظيف لمنصب ب الدعوىالمنصوص عليه في  ا�ساس

، ا يمكن الطعن فيهإداري اقراريس ل، وعلى أي حال المدعيةنتھك حقوق بالقرار ي ھاإخطار

 من قبل المحكمة.وبالتالي عدم مقبوليته 

أن ترفض ودفوع المدعية رفض كل ت، والدعوىالمحكمة ترد دعى عليه بأن طلب المُ ك، يلذل .85

 في مجملھا.الدعوى 

  

  المسألة ا�ولية: مقبولية الدعوى

  

  UNRWA/DT/HQA/2013/006مقبولية الدعوى رقم 
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قع ضمن في ھذه الدعوى تقرارات إدارية تقديرية  ةتم تحديد أيلم يأنه ب عليه دعىالمُ  يدفع .86

 من نظامھا ا�ساسي. (1)2المحكمة بموجب المادة وسلطة اختصاص 

 دفوعلتعامل مع افي ضوء النتائج التي توصلت إليھا المحكمة، فإنه ليس من الضروري  .87

 .اتقديري اإداري اا(نتقام ليس قرارى بشكوبإغ@ق التحقيق القاضي دعى عليه بأن القرار المُ 

خطار إخطار اللفظي على أنه تفسير الوكالة ل@على بناء التوظيف عملية قرار استئناف  .88

قرار المراجعة لالمدعي طلب لم يتم تحديده في ھذا ، ولكن لھو قرار إداري تقديريرسمي 

بولة. إن ليست مق دعوى. ولذلك فإن ھذه العناصر من ال2012 /أيلولسبتمبر 24مؤرخ ال

عند النظر في مدى م@ءمة إجرائية ومسائل ق عليھا باعتبارھا قضايا ستعلمع ذلك، المحكمة، 

 .2012/025رقم  الدعوىبموجب  ةالمدعيلتدابير المفروضة على وتوصيف ا

تصرف خارج نطاق كان ي دائرة خدمات الرقابة الداخليةعن  الزعم بأن الموظف المسؤول .89

لتأديبية التي اتخذتھا الوكالة م@ءمة التدابير ا دىمتناول وذكر من خ@ل اته وص@حياختصاصه 

. ومع ذلك، فقد يستحق القبول من الدعوىعنصرا  ھو أيضا ليس قرارا إداريا وبالتالي فھو ليس

ال إشارة رسإ، وترى أنه من المھم 73الفقرة  النتائج الواقعية فيبالتعليق على ھذه المحكمة قامت 

إلى الوكالة بأن استق@ل ونزاھة وحياد وظائف ومھام دائرة خدمات الرقابة الداخلية واضحة 

حترم. والفشل في القيام بذلك سيقوض بشدة من مصداقية تلك ومكتب ا�خ@قيات يجب أن تُ 

 الوظائف وفعالية المكتب.

  

 مقبولية الردود

 من القواعد ا�جرائية للمحكمة على: (1)6تنص المادة  .90

يوما من تاريخ است@م الطلب من قبله  على نسخة  30دعى عليه با(جابة خ@ل يقوم الم

اصلية موقعة مع الملحقات من الوثائق والتي يمكن ان ترسل الكترونيا. ( يكون المدعى 
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عليه الذي لم يقم بتقديم اجابة خ@ل المدة الزمنية المطلوبة مؤھ@ للمشاركة في سير الدعوى 

 ة.ا( باذن من المحكم

 29في عليه  ىدعإلى المُ  UNRWA/DT/JFO/2012/018رقم  قضيةال تلقد أحيل .91

كان الرد على ھذا . لذلك، 2013/نيسان بريلأ 22. قدم المدعى عليه رده يوم 2012 /آذارمارس

 الطلب في وقت متأخر.

 1في عليه  ىدعالمُ إلى  UNRWA/DT/JFO/2012/025رقم  ت القضيةلقد أحيل .92

كان الرد على ھذا . لذلك، 2013يسان نأبريل/ 24دم المدعى عليه رده في . ق2012 /تموزيوليو

 الطلب في وقت متأخر.

 22في عليه  ىدعالمُ إلى  UNRWA/DT/HQA/2013/006رقم  ت القضيةلقد أحيل .93

كان الرد . لذلك، 2013/شباط فبراير 21. قدم المدعى عليه رده يوم 2013 /كانون ثانييناير

 ت المناسب.على ھذا الطلب في الوق

دعى عليه من المشاركة في استبعاد المُ ب طلبا، قدم المدعي 2012آب أغسطس/ 2في  .94

 .JFO/2012/025و JFO/2012/018 الدعاوىا�جراءات في 

 ذات الصلة ولكنهدعاوى لتقديم الردود في ال مھل الزمنيةتمديد ال طلباتدعى عليه المُ يقدم لم  .95

 ركة في ا�جراءات كجزء من الرد على كل طلب.تقديم ردود متأخرة والمشاا�ذن ب طلب

المحكمة الردود المتأخرة في قبلت ) 2013( 033) و 2013( 032وامر رقم ا�بواسطة  .96

للمشاركة في ھذه ا�ذن دعى عليه ومنح المُ  JFO/2012/025و JFO/2012/018رقم  القضايا

 ا�جراءات.

الزمنية قصير أو تمديد المھلة سلطة ت ةالقواعد ا�جرائيمن  30المحكمة بموجب المادة  تمتلك .97

5قانونأو التنازل عن أي  قوانينحددھا الالتي ت
أحكام . عم@ بذلكمصلحة العدالة عندما تقتضي  

                                                 
5
  لموعد النھائي لمراجعة القرار.امع استثناء   
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يبدو توجيه أي أمر أو إعطاء أي  صدارإ، يجوز للمحكمة [ا�جرائية] من القواعد 14المادة 

تحديد ما إذا كانت تقبل أو (  لة للطرفين. عندالسريع بالقضية وتحقيق العداو العادل لنظرمناسبا ل

المحكمة، التأخر في إنشاء تأخذ با(عتبار الصعوبات ا�دارية والمحكمة  فإن، المتأخرتقبل الرد 

في حيثيات كل والتدبر بد من النظر  (. القضايا المتراكمة على نحو منظم الحاجة إلى إدارةو

في عدم وضع  صرةمقكانت وكالة أن الالزمنية و مھللل اله يتوجب ا(متثالمحكمة أنتعلم قضية و

قضايا في ظل النظام الجديد للعدالة. على الرغم من ھذه ا�لية ال@زمة للتعامل مع ال وانشاء

وأنه  -مصلحة العدالة  من فإن قضيةھذه ال فيظروف معينة ظل ، ترى المحكمة أنه في القيود

تمديد ة بلمحكمقيام ا –ينصف الطرفين لقضية، وانظر عادل وسريع في ل امناسبسيكون من 

 كما أندعى عليه. المُ لرد متأخر ال التقديموقبول  6المھلة الزمنية المنصوص عليھا في المادة 

القانونية التي تنطوي عليھا ھذه مسائل الوقائعية وتعقيد الوتقييمھا أيضا أنه نظرا لتقدير المحكمة 

أفضل المحكمة بشكل  ويحّضر زك@ الطرفين سوف يجھدفوع المقدمة من الفإن ، قضيةال

 ردود متأخرةتقديم ا�ذن لدعى عليه لمُ ا. وبالتالي فإن المحكمة منحت �صدار حكم عادل وشامل

والمشاركة في ھذه ا�جراءات  JFO/2012/025و  JFO/2012/018في القضية رقم 

 المشتركة.

  

  ا\عتبارات 

 

بما في ذلك التقارير السرية  الشاملةدلة الشفوية والوثائق ا�في المحكمة وتدبرت لقد نظرت  .98

التي أعدھا مكتب ا�خ@قيات وتحقيقات دائرة خدمات الرقابة الداخلية والتي سوف يتم ا�شارة 

شيا مع اإليھا فقط بشكل موجز وفقط عندما يكون ذلك ضروريا من أجل الحفاظ على سريتھا وتم

ه القضية. ومع ذلك، ينبغي ل�طراف العلم أن جميع الوثائق الحاجة إلى تحقيق العدالة في ھذ

 المعروضة على المحكمة قد أُخذت با(عتبار.
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سيتم تلخيص استنتاجات المحكمة بشكل موجز فيما يتعلق بكل قضية مقدمة من قبل المدعية  .99

في  منفصل. قبل الشروعالمقدمة بشكل وعند الضرورة عمل الروابط المناسبة بين ھذه الشكاوى 

عرب عنھا ه بصرف النظر عن التحفظات التي أُ ھذه العملية تود المحكمة أن تسجل تقييمھا أنّ 

، ترى المحكمة أن محققي دائرة خدمات 73بشأن دور دائرة خدمات الرقابة الداخلية في الفقرة 

فقد الرقابة الداخلية ومكتب ا�خ@قيات أجروا تحقيقات شاملة في مختلف ا(دعاءات. ومع ذلك، 

تقوضت مصداقية مكتب دائرة خدمات الرقابة الداخلية بشكل مؤسف عبر محاو(ت المساس 

من قبل بعض كبار المديرين. في رأي المحكمة ا�دلة تشير  هلمستقلاومھامھا المستقل بدورھا 

إلى أن الموظف المسؤول عن دائرة خدمات الرقابة الداخلية ارتكب خطأ في التقدير عندما، في 

 دارية".ا�"والتأديبية  التدابير، حاول تبرير 2012/آب أغسطس 8لة المؤرخة الرسا

  

  JFO/2012/018 –حادثة براد الماء   . أ

  

 ا�طار القانوني وا�داري

 

 19المؤرخ   06/2010تم تحديد سياسة الوكالة بشأن التحرش في تعميم الموظفين رقم  .100

 . حيث ينص في الجزء ذي الصلة:2010 /آبأغسطس

يجب ان يعلم الجميع بأن التمييز والتحرش واساءة استخدام السلطة امور غير مقبولة  .    2

ولن يتم التسامح بشأنھا تحت أي ظرف من الظروف. كما ان الوكالة لن تقبل أي سلوك 

ينطوي على العدوان او ا(ذ(ل او التحرش او التخويف. حيث تلتزم الوكالة بمنھج عدم 

سلوك. وھذا يعني انه سيصار الى التعامل مع اية شكاوى على  التسامح مطلقا تجاه ھكذا

الموضحة في ھذا  جراءاتجناح السرعة وفقا (نظمة وقوانين عمل ا(نروا اضافة الى ا�

 التعميم.



    Case No UNRWA/DT/JFO/2012/018 

          Case No UNRWA/DT/JFO/2012/025 

  Case No UNRWA/DT/HQA/2013/006     

  Judgment No. UNRWA/DT/2013/033  

 

 

Page 40 of 57 

*                *                 *   

 .     تعرف الوكالة...التحرش...على النحو ا�تي:6

      *                 *          *   

على انه أي سلوك غير (ئق وغير مرحب به والذي قد  التحرشب. وينظر الى 

 يتوقع او يدرك بسببه انه قد يسبب اعتداءا على  او اذ(( لشخص آخر...

 *                *                 *   

زيز بيئة عمل . يقع على كاھل المدراء والمشرفون اتخاذ كافة التدابير الم@ئمة  لتع12

متناغمة وخالية من أي شكل من اشكال السلوك المحظور... ويتوجب على المدراء 

 ...والمشرفون ان يضمنوا انه يتم التعامل مع الشكاوى على جناح السرعة مع ضمان العدل

*                *                 *   

 التحقيق في الشكاوى الرسمية

  

(قليم او مدير دائرة الموارد البشرية بحسب القضية بتعيين موظف . ...عندھا يقوم مدير ا25

او موظفين مناسبين او وحدة وظيفية لتقوم بعمل تقييم اولي لتقرير ما اذا سيتم اغ@ق القضية 

 او ان ا(مر يقتضي تحقيقا رسميا.

  

 ا�جراءات الممكن اتخاذھا 

  

ل مدير ا(قليم او مدير دائرة الموارد . يمكن اتخاذ واحد من ا�جراءات التالية من قب29

 البشرية وفقا لما يقتضيه ا(مر:

*                *                 *   

.   واذا ما اعتبر مدير ا(قليم او مدير دائرة الموارد البشرية بأن الحقائق التي  ب

خاذ بعض تأديبية  ا( انھا تبرر ات إجراءاتتستند اليھا ا(دعاءات ( تبرر اتخاذ 
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ا(خرى  يقوم عندھا مدير ا(قليم او مدير دائرة الموارد البشرية باتخاذ  جراءاتا�

قرار حيال ا(جراء ا(داري الواجب اتخاذه والذي يمكن ان يكون على سبيل المثال 

( الحصر تدريبا اجباريا او لفت نظر او تغيير المھام والمسؤوليات او تقديم ا(رشاد 

تصحيحية اخرى. ويجب ان يصار الى اب@غ الموظف والشخص  جراءاتااو اية 

 المظلوم بنتاجات التحقيق وا(جراء الذي تم اتخاذه.

.   واذا ما اعتبر مدير ا(قليم او مدير دائرة الموارد البشرية بأن ا(دعاءات  ت

المقدمة كانت تستند الى اساس صحيح وان اساءة السلوك قد حدثت بالفعل، عندھا 

مدير ا(قليم او مدير دائرة الموارد البشرية بالشروع باتخاذ ا(جراءات يقوم  

من قوانين عمل الموظفين الدوليين او الفصل    Xالتأديبية المناسبة بموجب الفصل 

X  .من قوانين عمل الموظفين المحليين وفقا لما يقتضيه ا(مر 

  .   أي إجراء آخر يعتبر مناسبا ث

 

  على: 10.2المحليين رقم  ينص نظام عمل الموظفين .101

  يجوز للمفوض العام فرض إجراء تأديبي بحق الموظفين الذين يرتكبون سلوكا سيئا.

  

  عتباراتا(

 

تدفع المدعية بأنھا تستحق إجراء تحقيق كامل في شكواھا. وذكرت أن رسائل السيدة موسى  .102

وتدفع بأن ھذا يدل على " أنھما مسؤولتان بشكل متساو.لھا وللسيدة ترافيكانتي "عاملتھما على 

السيدة موسى بأنھا "قلقة" من اعتبار المدعية إفادة تحيز وتمييز واضح. كما أنھا تعترض على 

جتماع معھا، وھذا تعليق غير دقيق، ويأخذ �حد الزم@ء بأنه "غير مؤھل جدا" لحضور ا

وإلغاء وسحب ، خوفسإجراء تحقيق كامل في شكواھا، بلب اھا تطنّ إه. وقالت سياقشكواھا خارج 
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ا�ضرار [التعويض عن] ، و2011 /تشرين أولأكتوبر 4الموارد البشرية المؤرخة  دائرةرسالة 

 .ترافيكانتي، وتقديم اعتذار رسمي مكتوب من السيدة ةمحددالغير 

خذت وفقا لتعميم الموظفين رقم يدفع الُمدعى عليه بأن قرارات السيدة موسى كانت قد اتُ  .103

النتائج التي توصل إليھا محقق دائرة خدمات  عية لم تقدم أي أدلة تثبت أنّ المد وأنّ  06/2010

خذت من قبل السيدة القرارات التي اتُ  الرقابة الداخلية قد تم التأثير عليھا من قبل الوكالة أو أنّ 

 موسى كانت منحازة أو تمييزية.

سابق في إقليم ا�ردن، خلصت المحكمة إلى أن السيدة ترافيكانتي، مسؤول الموارد البشرية ال .104

قد نعتت المدعية بعدم الكفاءة في ظل وجود العديد من الموظفين خ@ل مشادة بينھما. وخلصت 

قع ضمن تعريف التحرش على النحو ير مثل ھذا السلوك اعتبه من المعقول اأنّ المحكمة أيضا 

يتوقع او يدرك والذي قد في أنه سلوك غير (ئق " 06/2010تعميم الموظفين رقم المبين في 

 ."بسببه انه قد يسبب اعتداءا على  او اذ(( لشخص آخر

، كان للسيدة موسى سلطة تقديرية لتحديد ما إذا كان 06/2010وفقا لتعميم الموظفين رقم  .105

ھناك ما يبرر منح إجراء تحقيق كامل في شكوى التحرش المقدمة من المدعية. ومع ذلك، وقبل 

للنظر في تقرير التقييم ا�ولي بھدف تقييم ما إذا كانت النتائج  القيام بذلك كان لديھا واجب

الواقعية تتسق مع التوصية. في ھذه القضية فإن المسألة الفعلية ا�ساسية ھي ما إذا كان ادعاء 

جيد.  بشكل ثباتهإتم المدعية بأن السيدة ترافيكانتي قد نعتتھا بعدم الكفاءة في وجود ا�خرين قد 

رقى إلى حد التحرش بالمعنى المقصود في تعميم الموظفين رقم يصحيحا، ھل ھذا كان وإذا 

إلى  اعتبر أنه ( يرقىإذا و؟ وإذا كان ا�مر كذلك، ما ھي التدابير المناسبة للتعامل؟ 06/2010

 ؟عادل للطرفينتم التعامل بشكل مناسب و فھل تحرشحد ال

المدعية نعتت نھا فع@ أكانتي نفسھا بعتراف السيدة ترافيويتضح من شھادة الشھود وكذلك با .106

. في حين أن تقرير دائرة ين من قبلھابعدم الكفاءة في ظل وجود العديد من الموظفين المرؤوس

يجاد أن ك@ من المدعية والسيدة ترافيكانتي قد تصرفتا إة كان صحيحا في يخدمات الرقابة الداخل
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تطبيق من قبل ا�دارة لحل التفاع@ت بشكل غير مھني وأن الخطوات المناسبة وال@زمة لل

الشخصية الكامنة بين ا�فراد، فإنه لمن المشكوك فيه ما إذا كانت ا�دارة على صواب  والخ@فات

إلى مستوى من سوء السلوك الذي يستدعي  سلوك السيدة ترافيكانتي لم يرتقِ  في استنتاج أن

اسة العامة للوكالة بأن التحرش ھو ويستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية، ( سيما في ضوء السي

 "سلوك غير مقبول ولن يتم التسامح معه تحت أي ظرف من الظروف."

تعتبر السيدة موسى أنه من المناسب تذكير المدعية  بضرورة الحفاظ على مستوى عال من  .107

ً الكفاءة المھنية في كل التفاع@ت الشخصية لھا باعتبارھا موظف  في ا�ونروا، وخاصة عندما ا

تجعل من المشروع إرسال مثل ھذا تنشأ الخ@فات المھنية. تقبل المحكمة بأن ھناك مادة كافية 

. ومع ذلك، ( يمكن للمحكمة أن تتجاھل حقيقة أنه، على الرغم من وجود أدلة واضحة التذكير

من الزم@ء على أن السيدة ترافيكانتي قد نعتت رئيس برنامج "بعدم الكفاءة" أمام مجموعة 

، ترافيكانتيتذكير للسيدة النفس  رسالإأنه من المناسب اعتبرت السيدة موسى  فإن، خرينا�

حقيقة إّن . وعقوبة أكثر شدة لتبرير إجراء تأديبي أو إداري سعيا اعلى الرغم من خطورة سلوكھ

ن بصورة متساوية عن الحادث، على الرغم من يا مسؤولتكانت ترافيكانتيوالسيدة المدعية  اعتبار

لمحسوبية اعنصر  بوجود المدعيةيدعم ادعاء كثر خطورة، ا� ترافيكانتيطبيعة سلوك السيدة 

بأنه " غير ذي موظف صغير لى �شارة إا إن. ترافيكانتيالسيدة  لصالح ظھرأُ والتمييز الذي 

التحرش سرية متعلقة بصلة" في رسالة عبر البريد ا�لكتروني المرسلة في سياق شكوى 

 سلوكايظھر إنما " منصبيعدم احترام (جتماع يوضح "الموظف  ھذاأن حضور  إلى ةروا�شا

نه أقل إق لسياسة الوكالة بشأن التحرش . خر هولكن ليس في الموظفينغير (ئق تجاه صغار 

خرين. اصغار موظفين في وجود  ةءاكفنعتھا بعدم الخطورة من إھانة رئيس برنامج من خ@ل 

ويقوض سياسة  ضارار السيدة موسى اقريكون ، تينثن(واة بين االمسامن خ@ل و، وفقا لذلك

يتم معالجة أن  06/2010وفقا لتعميم الموظفين رقم  لمدعية. كان يحق لكالة بشأن التحرشالو

لقيام بذلك. إ( لكن الوكالة فشلت في ا بصورة سريعة وعادلة.المقدمة من قبلھا شكوى التحرش 

كن ھناك حقائق ولم ي. إجراء تحقيق كامله كان ينبغي ية بأندفوع المدعأن المحكمة ( تقبل 

كان واسعة الممارسة السلطة التقديرية  ه في. وترى المحكمة أنثباتھاإيتوجب أخرى ذات صلة 
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 قد ترافيكانتيفي ا(عتبار ا�دلة التي تشير إلى أن السيدة  أن تأخذالسيدة موسى يتوجب على 

ميز أن تالسيدة موسى . وفقا لذلك، كان يتوجب على التحرش سياسة الوكالة بشأنوخالفت  تخرق

ظھار ينبغي أن تتخذ التدابير المناسبة � كانو ترافيكانتيالسيدة المدعية عن سلوك سلوك 

كضحية  الحماية الممنوحة لھاالتمتع بلمدعية بموجب عقدھا الرفض القوي للوكالة. كان يحق ل

بحيث  اضاركان بطريقة مماثلة بمعاملة الطرفين موسى  قرار السيدةإن سياسة الوكالة.  بموجب

. إلى ھذا الحد ظروفالھذه إلى مثل ھذا القرار في  يمكن أن يتوصل منطقيصانع قرار  ( يوجد

 .القضية دعاءات ا�خرى التي أثيرت في ھذهجميع ا�رد بينما تُ . ادعاء المدعيةنجح ي

 .ل جزئياومقبو جحانا�دعاء  خلصت المحكمة إلى أن ھذا .108

 

 JFO/2012/025 –عتصام غير الرسمي ا(  . ب

 ا�طار القانوني وا�داري

 على: 1.1ينص نظام عمل الموظفين المحليين رقم  .109

يتعھد الموظفون بقبولھم التعيين ان يقوموا باداء وظائفھم وفقا لما تقتضيه مصالح 

 الوكالة المنظورة.

 على: 1.4ينص نظام عمل الموظفين المحليين رقم  .110

الموظفين ان يتصرفوا وفي جميع ا(وقات بسلوك يليق بوضعھم كموظفين  على
تابعين للوكالة. وعليھم ان ( يشتركوا في أي نشاط يتعارض مع واجباتھم الكاملة 
لدى الوكالة بشكل م@ئم. وعليھم ان يجتنبوا أي فعل وخصوصا أي تصريح عام 

@مة او ا(ستق@لية او والذي من شأنه ان ينعكس سلبا على وضعھم او على الس
النزاھة التي تقتضيھا تلك الوضعية. وفي الوقت الذي ( يطلب اليھم التخلي عن 

حسھم الوطني او قناعاتھم السياسية والدينية فعليھم ان يدركوا دائما التحفظ واللباقة 
  الملقاة على عاتقھم بسبب عملھم مع الوكالة.
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ر نتائج التحقيق، ينص قانون عمل الموظفين المحليين بما يتعلق في ا�يقاف عن العمل بانتظا .111

 على:  110.2رقم 

)  1.110من المادة  1إذا وجھت تھمة سوء السلوك إلى الموظف (�غراض الفقرة 

واعتبر المفوض العام أن التھمة ثابتة ظاھريا أو أن استمرار الموظف في وظيفته 

صالح الوكالة، عندھا يجوز ريثما يجرى التحقيق في التھمة من شأنه أن يضر بم

وقف الموظف عن العمل براتب أو بدون راتب ريثما ينتھي التحقيق دون أن يكون 

 في ذلك الوقف إجحاف بحقوق الموظف.

تم  قدمن الواضح أن تھمة سوء السلوك إنه لتطبيق ھذه القاعدة على وقائع ھذه القضية فعند   .112

، قد تم ا�يقافقرار  وقت ما إذا كان، في ھو المطروح لاؤسلا. ومع ذلك، فإن برھنة حدوثھا

بشكل  ثباتهإتم ا(عتقاد  نّ إكيف يمكن القول  "."بظاھرهھذا ا(تھام ثبات إترسيخ وبشكل منطقي 

لتعليق لطلب من المدعية العلى ا�ط@ق بذلت محاولة إذا لم يكن ھناك  راسخ بظاھرهمعقول أو 

سنوات  25خدمتھا لمدة وسجل  إلى أقدميتھالنظر لھا على اتھامات خطيرة للغاية ( سيما با

الموارد  مديررأي متخذ من قبل السيدة موسى، ھناك وجھة نظر و( تشوبه شائبة. والذي 

خل بمصلحة الوكالة. بانتظار نتيجة التحقيق قد ي العملفي المدعية أن استمرار مفاده البشرية، 

سوء السلوك  بارتكابالوقت وجود دعوى ظاھرة  وإذا نحينا جانبا مسألة ما إذا كان ھناك في ذلك

قانون عمل عبارة الختامية في الملحق بالأن تنظر في ما ھو المعنى الصحيح تود المحكمة  فإنّ 

 ف إجحاف بحقوق الموظف."اقيدون أن يكون في ذلك ا�: "110.2 المحليين رقمالموظفين 

لقيام بذلك اضروري من  ھو موظفين و(ال قوانينفي  المحتملتعريف ا�خ@ل  لم يتم .113

عند تطبيق ھذا المفھوم في ھذه للموظف.  وفيرھات الحماية الشاملة التي يتمواضعة في اعتبارھا 

ومجحفة بحق ترى المحكمة أن واحدا من ا�مور التي من شأنھا أن تكون ضارة القضية، 

الظروف فإن  بعد انتھاء التحقيق. وفي ظل ھذه ا�يقاف عن العمللموظف ھو استمرار ا

و( يتأثر ھذا  ھذا ا�يقاف عن العملاستمرار ب الطعنلھا حق مشروع في  / لهالموظف يكون 

لى أجر. في ھذه الحالة تعريفھا عبالعمل قسري عن الغياب البق حالتسمية التي يمكن أن تلبالحق 
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إنه . وفقا لذلك، فةيواقعالحقيقة ال" ( ينفي ا�يقاف عن العمل" نع بد(، بأجر أنھا إجازة خاصة

في  ھو منصوص عليھاخاصة كما الجازة ا� بما يخصمن الضروري النظر في سياسة الوكالة ل

 .ن المحليينموظفيمن قانون عمل ال 105.2المادة 

 حول ا�جازة الخاصة على:  105.2ينص قانون عمل الموظفين المحليين رقم  .114

راتب، وفقا لما تقتضيه  يجوز منح إجازة خاصة براتب كامل أو جزئي أو بدون

مصلحة الوكالة، في حا(ت المرض طويل ا�مد أو �سباب استثنائية أخرى وذلك 

 للمدة التي يقررھا المفوض العام.

يقدم مزيدا من التفاصيل بشأن سياسة  A/5/Rev.6 المحليين رقمالموظفين شؤون توجيه  .115

 :خاصة للوكالةالجازة ا�

على ا�جازة الخاصة ، بأجر كلي أو جزئي، أو  ]لنص ا�صليالتشديد في ا[ٍ يمكن الموافقة  1.1

  بدون أجر بناء على أي أسس تراھا وتعتبرھا السلطات المسؤولة مناسبة ومبررة.

 على ا�جازة الخاصة ل�سباب التالية:[التشديد في النص ا�صلي]  يمكن الموافقة  1.2

جازة إ 1.4.4محكمة؛ الحضور لل 1.4.3ت؛ متحاناالتقدم ل@ 1.4.2المرض؛  1.4.1[

المعلمين  1.4.7جازة الحج؛ إ 1.4.6؛ جازة خاصة لوفاة ا�قاربإ 1.4.5دراسية؛ 

 1.4.10الخدمة العسكرية؛  1.4.9؛ جازة حضانةإ 1.4.8الباحثين على وظيفة بديلة؛ 

  منظمات أخرى]دى العمل ل

 ازة الخاصة على ا�ج]التشديد في النص ا�صلي[ٍ يمكن الموافقة أسباب أخرى: 1.4.11

�ي سبب آخر تراه وتعتبره السلطات المسؤولة مناسبا ومبررا.  
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. يتم تفويض سلطة الموافقة على ا�جازة الخاصة لمديري المكتب ا�قليمي لموظفي 2.1

تفويض ھذه السلطة  للمديرين ا�قليم ومدير الموارد البشرية لموظفي الرئاسة العامة، ويمكن

  .عند الضرورة

  

  اYجراءات

*                *                 *   

. يجب أن تكون طلبات ا�جازة الخاصة مصحوبة بتفسير خطي حول الظروف 3.2

 ة.موثقأدلة ب الطلب دعميجب أن توالتي أدت إلى ھذا طلب، وعند الضرورة، ي

 رقم  الموظفين توجيهو 105.2 رقم ينص ويحدد قانون عمل الموظفن المحليين .116

A/5/Rev.6 لعدد من  ةخاصجازة التقدم بطلب للحصول على إبسياسة تسمح للموظفين  لىع

ب، إلى رنة حتى تستوعا�سباب المحددة. وھي سياسة تعترف بأن ع@قة العمل يجب أن تكون م

ة تتدخل متوقعالأن أحداث الحياة غير  حقيقةو الموظفينطموحات أقصى حد ممكن، تطلعات و

من المبادرة . ومن المتوقع أن تأتي ذنب أو خطأ من جانبھم بدونلموظف أحيانا لتعطيل خدمة ا

" والتي تشير إلى "منح" و "الموافقةطلب ا�جازة كما يتبين من لغة السياسة لالموظف جانب 

للمفوض العام أو "السلطات سياسة تمنحه الالذي السلطة التقديرية حد إلى و .على ا�جازة

. ( يوجد أي تم من قبل الموظفقبول أو رفض طلب سلطة تقديرية لتبقى  فإنھا "،المختصة

من  نتھاءبعد ا(من جانب واحد على الموظف ا�جازة الخاصة  لفرضيدعو سياسة المبرر في 

 . 110.2 ن المحليين رقمموظفيقانون عمل الھذا واضح من والتحقيق التأديبي. 

  

 عتبارات ا(

عمل نظام المدعية قد خالفت وتجاوزت  تحقيق دائرة خدمات الرقابة الداخلية بأنتبين من  .117

ائرة كان ا(ستنتاج الذي توصلت إليه د ،بعد تحقيق مفصلو. 1.4و  1.1 المحليين رقم لموظفينا
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. المدعيةاستعمال السلطة من جانب  ساءةإأنه ( يوجد أي دليل على خدمات الرقابة الداخلية 

لم يكن ھناك دليل �ثبات التھم على إنه فوبصرف النظر عن الشائعات، والقيل والقال والتكھنات 

على المستفيدين أكرھت لمشاركة في ا(حتجاج، ولموظفين بال تأوعز المدعية كانت قدأن 

 دعىالمُ ومراس@ت . خطابات آخرين الشرطة وموظفينتعدت على (نضمام إلى ا(حتجاج، وا

وبالتالي نقل ا(نطباع بأن ھناك "غير كافية" أدلة قول أن ھناك عليه ( تتفق مع الحقائق عندما ت

 .منھا بعض

فين الذين شاركوا في ا(حتجاج التحقيق أن جميع الموظ ھايلإت النتيجة التي توصل كان .118

برنامج) أحد كبار الموظفين (رئيس  ه بصفتھا. ومع ذلك، فقد تقرر أن1.4و  1.1ا�نظمة  خالفوا

 عبر تقديرأنھا قد أظھرت سوء بلسلوك ومستوى أعلى من امتوقعا من المدعية التحلي بكان فقد 

 المشاركة في ا(حتجاج.

 في رسالتھاالسيدة ميتشل ذكرت  بأنمة مفاجئة ومھمسألة  لقد كانتفي ظل ھذه الظروف  .119

الخطير والذي سلوك السوء ل ترقى المدعية، أن تصرفات 2011 /كانون أولديسمبر 7مؤرخة ال

ھذه لغة التھديد والوعيد إن ى الفصل دون سابق إنذار. يستدعي اتخاذ تدابير تأديبية وبما يصل إل

 من نتائج التحقيق. ةعمادأدلة مبررة كليا وبدون أي غير 

جھد تعاوني يشمل السيدة موسى  ت نتاجكان بل. لم تقم بصياغة ھذه الرسالة السيدة ميتشل .120

، بما عدي@توت عدة مسوداتھذه الرسالة ل ت. وخضعد كرونين جنبا إلى جنب مع موظفيھموالسي

السيدة  ھا منلتوقيعقبل أن يتم وضع اللمسات ا�خيرة عليھا ن على ا�قل، يفي ذلك إشراك محامي

ھؤ(ء الموظفين  ن مصدر قلق بالغ، أنّ ما يثير الدھشة أكثر، وينبغي أن يكوفإّن ميتشل. ولذلك 

د جزئيا على تقارير الشكوك ا�ولية تستن أنّ بتذكير أنفسھم من أجل لحظة ل والم يتوقفالكبار 

 للدليل تفتقرأنھا بعد تحقيق شامل جدت والتي وُ  المدعيةموجھة ضد  مدفوعة بسوء النية

التي والرسالة  فيھجة التھديد ل. وفي ظل ھذه الظروف لم يكن ھناك أي أساس منطقي لثباتوا�

شير إلى شيئا من ت( القانونية الواجبة ولكن الد(ئل وا�صول �جراءات زعم أنھا تتوافق مع ا

 ھذا القبيل.
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وا�صول ا�جراءات وبواعث القلق حول مخاوف  ت المدعيةأثار في بداية التحقيق التأديبي .121

التي قدمت للمدعية لم تعالج بجدية في أي من الردود المخاوف القانونية الموضوعية. أيا من ھذه 

لحصول المدعية ا تطلبمثال، رين المعنيين. على سبيل الھا المديأو في ا�جراءات التي اتخذ

على نسخة من تقرير التحقيق أو تفاصيل كافية لتمكينھا من الرد على ا(تھامات الخطيرة جدا 

 شيء. لھا أي لكن لم يقدم. واستمرار عملھا في الوكالة في خطرالتي وضعت 

 فشلبسبب ل�صول وا�جراءات القانونية خلصت المحكمة إلى أن ھناك مخالفة جوھرية  .122

 ديم دفاعقن ا�دلة ضدھا وذلك لتمكينھا من تتفاصيل كافية مفي تقديم وتزويد المدعية بلوكالة ا

على  تشملتمت صياغته من قبل مجموعة قد  /كانون أولديسمبر 7مناسب. حقيقة أن خطاب 

ھفوات ا�جرائية للوكالة وأدلة على وجود حملة منسقة لل دانة واضحةإھو لاثنين ن يا�قل محامي

 مة.اعدال اتا�ثباتبغض النظر عن ندرة بالمدعية ر اضرqل

التحقيق ھو أن جميع الموظفين  يجةفھم جيدا أنه على الرغم من أن نتيمكن للمحكمة أن تت .123

يمكن أن  ينالمعني نمديريفإن ال، 1.4و  1.1 وا قد انتھكوا ا�نظمةالمشاركين في ا(حتجاج كان

من المشاركين. ومع ذلك فإنه  اغيرھوسلوك  المدعيةبصورة مشروعة للتمييز بين سلوك  واسعي

بأي  ا(عتدادللمحكمة حقوق إجراءات التقاضي السليمة. ( يمكن  المدعيةمنح  كان يتوجب عليھم

الراھنة، ( يمكن ا(عتداد ظروف الخرقا لqجراءات القانونية. في تتضمن و اھتوصل لم الت نتائج

على أبدا  �ن المدعية لم تحصل 1.4و  1.1 وانين رقمالقخرق نتيجة لالعقوبات المفروضة ب

لدفاع عن نفسھا. يتم والحقائق ول بني عليه النتائجفرصة مناسبة وعادلة لمعرفة ا�ساس الذي 

 إلغاء ھذا القرار.

وظيفة "إلى  راتبنقل مع حماية الال وھيالسيدة ميتشل  التي أشارت لھاضافية ا�تدابير ال .124

حتى يتم تأكيد مدفوعة ا�جر في إجازة خاصة بقاؤك إقريبا" و "عليھا يد لتأكسوف يتم امناسبة 

قد أن ھذه التدابير ا�دارية ب يدفعدعى عليه ..." إن المُ وظيفة أو يتم مراجعة ھذه المسألةھذه ال

ة، ليس ھناك شك في أن ھذه التدابير ا�خرى قضيفي ھذه الومصلحة الوكالة. ومع ذلك، ل تتخذا

رسمي والعملية التأديبية التي كانت معيبة على نحو اليجة مباشرة ل@حتجاج غير كنت قد اتخذت
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 تدابير تأديبية ھااعتبار ل يتوجبخرق ا�جراءات القانونية الواجبة. ھ من خ@لجوھري 

 ؟مستترة

 حولأن سياسة الوكالة  معرفةمن المفيد فإنه لإجازة خاصة  في المدعيةوضع بفيما يتعلق  .125

بمجرد  كإجراء تأديبي أو كتدبير إداريإما  االتفكير في استخدامھ تُجيزة ( خاصالجازة ا�

ن ع المدعية يقافإر انتھاء التحقيق. على الرغم من ظاتيقاف عن العمل بانا�ا(نتھاء من فترة 

 4صدور الرسالة المؤرخة فترة ا(يقاف بأجر لحين ا(نتھاء من التحقيق، وانتھت العمل ب

. عند ھذه المتخذة ضدھا التدابير التأديبيةوتبلغ المدعية بر تخطالتي  2012 ي/كانون ثانيناير

 انتھاءتأديبية أو التحقيق، ھو التھم المزيد من الب بغياالوضع الصحيح إجرائيا، فإن  ،النقطة

في العودة إلى واجباتھا الطبيعية بعد حرة  تكانوأن المدعية بعدھا جر. يقاف مدفوع ا�ا�

 أسبوع واحد.يقاف بدون أجر لمدة ا� فترةانقضاء 

جازة ا�، وبالتأكيد ليس في إطار ا�حكام التي تنظم وأنظمة الوكالة( يوجد نص في قوانين  .126

في إجازة خاصة إلى حين المدعية وضع الخاصة ، لتبرير فرض ما وصف بالتدبير ا�داري ب

ھذه ا�جازة ( يمكن  في المدعيةوضع حيث خلصت المحكمة إلى أن . ھا إلى وظيفة أخرىنقل

ھو إجراء جديد المدفوع ا�جر، بل السابق يقاف استمرار لq إليه بشكل صحيح على أنها�شارة 

مباشرة  مرتبط هانتھاء التحقيق التأديبي. ومع ذلك، فإن ا�دلة تشير إلى أنتم بعد تاريخ 

على تقرير التحقيق بناء دركت أنه يبدو أن الجھات المعنية أو. نتائج التحقيقالتأديبية و ا(تھاماتب

كما جاء في رسالة السيدة ميتشل الخدمات فرض عقوبة تأديبية أشد بما في ذلك إنھاء  ھا( يمكن

ن م ة المدعيةل�زاالسبيل الوحيد  كان، . وفقا لذلك2011كانون ا�ول ديسمبر/ 7ة المؤرخ

على انعدام الثقة مبنية بية جديدة تھم تأدي توجيهقصيرة من بعد فترة ، منصبھا كرئيس البرنامج

التي حماية الحقوق والمن  المدعية " ھذا القرار حرمجراء "إداري.إو كتدبيرھو نقلھا ، وا�مانة

القسري ا�يقاف بموجب ا�جراءات التأديبية. وفي ظل ھذه الظروف، كان يتوجب منحھا لھا 

 ء "إداري." جراإتدبير وفي ثوب  مستترةع ا�جر عقوبة تأديبية دفومال
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المدعية من وظيفتھا كرئيس برنامج ا�غاثة والخدمات ا�جتماعية في خذ قرار نقل قد اتُ ل .127

( دليل واضح  ومقابل ذلك ھناك. المدعيةب ا�مانةلثقة وافقدان  بسببظاھريا مكتب إقليم ا�ردن 

حيث . ضيةالما 25لـا شائبة على مدى السنوات ا( تشوبھالتي  المدعيةخدمة عن  جدال فيه

من ا�داء أو  من مراحل مراجعةحصلت على تقارير تقييم أداء ممتازة ولم يتم في أي مرحلة 

الذي بني عليه موضوع فقدان ودمار ساس ا� تحددأية أدلة ب مواجھتھاخ@ل أي مناقشة أخرى 

س لطعن في أساا�ولي في إما احق الرمت من حُ  ت المدعية قد. وفي ظل ھذه الظروف كانالثقة

ادعاؤھا بأنھا يجب تدعم  ةجح أي دليل أوذلك تقديم أو بد( من ھذه ا�دلة التي تدعم خسارة الثقة 

منحھا كرئيس دون نقلھا من منصبھا تم  المدعية. خلصت المحكمة إلى أن ر بوظيفتھامستأن ت

ھو لداري ا� جراءإلباس ھذا ا�مر ثوب ا�إجراءات التقاضي السليمة. أولية تتعلق ب احقوق

وا�جراءات التدابير بتلك المتعلقة الخاصة وجازة الخاصة با�قواعد السياسة وت@عب ساخر بال

المحكمة أنه في ھذه الظروف . ولتجنب الشك فإن وجھة نظر الوكالة ةلحالمتخذة في مصا�دارية 

ية. إذا تأديبتدابير  في حقيقة ا�مرة ھي قضيفي ھذه ال هداعتمذي تم اتدابير من النوع الفال

ن تعرض قضية أمن منصبھا كان يجب  نقل المدعيةأسباب معقولة ل اوكالة أن لديھاعتبرت ال

من وظيفتھا كرئيس برنامج  اقسريتحميلھا إنھاء بد( من  لمدعية وتطلب ردھاى العمنفصلة 

 .ستتراتأديبيا م أنه كان إجراءً بر اكنثم ا�من " واحتجاج غير رسميبسبب "

رئيس ن منصبھا كالمدعية مقرار حرمان عن والغاء ناسب ھو التراجع نتصاف المإن ا( .128

انتصاف آخر يحق . وسيتم تحديد أي جتماعية في مكتب إقليم ا�ردنا�غاثة والخدمات ا( برنامج

 جلسة استماع بشأن سبل ا(نتصاف. من خ@ل، بما في ذلك التعويض، للمدعية

 

 JFO/2013/006 –نتقام شكوى ا(  . ت

 

انتقام  الرقابة الداخلية بعدم وجودالنتيجة التي توصلت إليھا دائرة خدمات أن ب عيةتدفع المد .129

إعادة النظر في شكواھا وإلى إجراء تحقيق عادل أمرا بالمحكمة تصدر أن بغير صحيح، وتطلب 
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تم لم يو من الناحية ا�جرائية لم يتم تقديم أي دليل يثبت أن التحقيق كانت معيبافي ھذه المزاعم. 

 عطاء أي سبب وجيه آخر للطعن في تقرير التحقيق.إ

ا�يقاف عن العمل والتحقيق في سلوكھا كان ا(نتقام بحجة أن ضد بشكوى تقدمت المدعية  .130

نظر في ا�سس الموضوعية سوف ت. ولذلك فإن المحكمة براد الماءحادث ب نتيجة (نتقام متصل

 ا(نتقام أدناه. بادعاء والحيثيات المتعلقة

. ت في نشاط محميأنھا قد شاركالمدعية الشرط ا�ول ھو أن تثبت  ،نتقاميا ا(قضافي  .131

دائرة خدمات الرقابة التحرش وتقديم ا�دلة إلى محقق  ضدبوضوح من خ@ل تقديم شكوى 

 .فإن ھذا الشرط قد تم تلبيته الداخلية

ا�مور إظھار أنھا تعرضت �ضرار. ليس ھناك شك في أن بعد ذلك يتوجب على المدعية  .132

إن نقلھا من وظيفتھا ضار. على عملھا بشكل مجحف وأثرت  قدكانت ضدھا التي اشتكت 

في وظيفة مع عدم ا وتعيينھ كرئيس برنامج ا�غاثة والخدمات ا�جتماعية في مكتب إقليم ا�ردن

الذي . والسؤال ضرر بحقھاھو ل ھاكبير في وضع انقصومع نلھا إشرافية وجود مسؤوليات 

في إثبات الع@قة السببية الضرورية بين  تنجحت المدعية قد ما إذا كانھو  جابة عليهيتوجب ا�

ي الناتج الذ رضرالوائرة خدمات الرقابة الداخلية تحقيق دلقيامھا بتقديم أدلة في الفعل المحمي 

 .منه عانت

اتخذتھا  نتقد عددا من ا�جراءات التيفي حين يائرة خدمات الرقابة الداخلية دوتقرير تحقيق  .133

أنه في  واجدلقد و. النھائي للقضية ا�ساسية السببيةفي التحليل ، فإنه عالجھا وتناولھا دارةا�

نفس ا�جراء. والسؤال  اتخذلت تاالسيدة موسى كانفإن السيدة ميتشل و الفعل المحميغياب 

  ة الداخليةرقابلدائرة خدمات ال ازجائكان ھذا ا(ستنتاج ھو ما إذا المحكمة أمام المطروح 

وجود دافع انتقامي من جانب على  ادعاء المدعيةعلى وقائع القضية. بقدر  التوصل إليه بناء

، فإن ترافيكانتيشكوى رسمية ضد السيدة  تقد قدم دعيةمالمن حقيقة أن  والناشئالسيدة ميتشل 

بعض  دت أنوجت جديدة إلى حد ما في الوكالة، ي كان، التلمحكمة تخلص إلى أن السيدة ميتشلا
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. جدا لھا كمحامية ةغير مريحكانت  ،ةإجراءات التقاضي السليم ا�جراءات، بما في ذلك انتھاك

النوع من قد عملت أبدا في ھذا  لم تكن اأنھ دائرة خدمات الرقابة الداخليةومع ذلك ، أبلغت محقق 

سيدة موسى وإلى حد ما ، المدير الموارد البشريةبما في ذلك  اھتدت بغيرھافإنھا ، سابقا  البيئة

ادية داخل الوكالة. على الرغم من تيعاممارسة  هليه على أنّ نظر إسيد كرونين على ما كان يُ المن 

ممارسة بعض  ترافيكانتيفي مراحل مختلفة حاولت السيدة  هأن ھناك أدلة كافية تشير إلى أن

ھو أن اخلية دت الرقابة الالذي توصلت له دائرة خدماستنتاج (افإن النفوذ على السيدة ميتشل 

. المحكمة ( تعتبر أن ھذا التي تلقتھا المدعيةعل المحمي لم يكن الدافع أو السبب في المعاملة فال

ذات  تكان المدعية بأنّ  اھمينفسا تأقنعقد . وكانت السيدة ميتشل و السيدة موسى زائفاستنتاج 

مفصل من التحقيق اللقبول أن  السيدة موسى على وجه الخصوص لم تكن مستعدةتأثير ضار و

، وصحيح من الشائعات، والقيل والقالقد تخلص بشكل سليم  دائرة خدمات الرقابة الداخليةقبل 

، تشير المحكمة عية. على سبيل المثالمدالإدانة المتعلقة بالتلميحات والتعليقات الخبيثة ا�خرى و

أساس أنه ( يوجد أي  الرقابة الداخلية دائرة خدماتواضحة من قبل الأنه على الرغم من النتائج 

قد  المدعيةا(دعاء بأن  في بينتھا تكررفإن السيدة موسى مع ذلك ، في ھذه المزاعم جوھري

، مدير الموارد البشرية السابق في صالح تصبحرضت على ا(حتجاج. بينما ھذه النتيجة ( 

أنه ليس ھناك ع@قة سببية بين تقديم ب القائلدائرة خدمات الرقابة الداخلية  استنتاجدعم فإنھا ت

 .ت لھار التي  تعرضاضرا�ترافيكانتي وضد السيدة  المدعيةشكوى 

 ترافيكانتيضد السيدة  التحرش من المدعيةالمحكمة ( تجد أن ھناك ع@قة سببية بين شكوى  .134

 ض.ورفم ليبالتاا(نتقام يفشل و زعمرسمي. الحتجاج غير (والتدابير التأديبية الناجمة عن ا

 زعم ا(نتقام يفشل وبالتالي مرفوض. .135

  

 مسائل أخرى

ً رأي شكلوا تشير إلى أن المسؤولين عن القرار قد المتوافرة لدى المحكمةالوثائق  .136 مفاده أن  ا

تعليقا أثير في أي اجتماع مع على ا�ط@ق ن ھذا لم يكلموظفين الدوليين. ا تكره تكانالمدعية 
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عاما.  25أكثر من خ@ل فترة خدمتھا البالغة أبدا في تقييم ا�داء لھا ه لم يتم ذكر المدعية وتحديدا

يشير إلى أي اقتراح وتبرأ من  نكرألمدة عشرين عاما،  المدعيةالسيد تاكنبرغ، الذي كان يعرف 

 أي سوء تجاھھم.حملت مع الموظفين الدوليين أو أنھا تتوافق أنھا لم 

 

  النتيجة

 

. مكتب إقليم ا�ردنفترة مقلقة من الوقت في ھذه كانت قة الحكم وثيا�حداث المشمولة في  إن .137

مدير عمليات ا�ونروا  وا�دارة العليا، وخاصة حليينالم نموظفيالوكانت الع@قات بين بعض 

اتحاد وثقتھم ب ھمن إيمانحلييموظفي المالالعديد من  قد، السيدة ميتشل، متوترة وف/ا�ردنالسابق

، ولكن ليس بالضرورة متص@ ترافيكانتيوالسيدة  المدعيةبين  راد الماءب. وكان حادث نموظفيال

ستجابة كان يمكن (، فرصة لqدارة العليا لوضع معايير ثابتة للتفاعل بين الموظفين. ا�وسعقضايا بال

وال ح@ حفي جميع ا�أن تضع الوكالة الخاصة بمصداقية لسياسة التحرش  عطيتنزيھة ومستقيمة 

العمل بموجب عقد  لمدعيةفي التفاقم. كان يحق لالوضع بد( من ذلك استمر لكن . لةلھذه المسأ

للوكالة. قرار  تحرشسياسة ال بموجبكضحية  لى الحماية الممنوحة لھاالخاص بھا الحصول ع

يمكن  ني@عقصانع قرار يوجد (  هأنمن حيث ضارة كانت بطريقة مماثلة  بمعاملتھماالسيدة موسى 

 ظروف.التلك مثل ھذا القرار في إلى  أن يصل

في ا(حتجاج، بما في ذلك  دعيةحول مشاركة المكانت قد قيلت العديد من ا�شياء  إن .138

إجبار المستفيدين على المشاركة. من أجل السلطة  ت استعمالقد أساءبأنھا المزاعم الخطيرة للغاية 

، نفسه الوكالةتحقيق حتى بلھا س لعدم وجود أساُردت ا�خرى التي على الرغم من ھذا وا(دعاءات 

لمعاقبة قد بذلت خلصت المحكمة إلى أن جھود متضافرة ولم يقتنعوا.  فإن السيدة موسى وغيرھا

من منصبھا من خ@ل نقلھا لمشاركتھا في احتجاج يتجاوز ما كان متناسبا. وشمل ھذا القرار  المدعية

 .ةمناسب وظيفةالعثور على ن يلح مدفوعة ا�جرھا في إجازة خاصة النقل "ا�داري" ووضع
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عتداد به يمكن ا(اتخذ قرار فرض تدابير تأديبية في خرق لqجراءات القانونية الواجبة و(  .139

قد . لمستتراإجراء تأديبيا المدعية إلى وظيفة جديدة كان أن نقل إلى خلصت المحكمة أيضا و. وقبوله

عدد كبير من به في احتجاج شارك  رأسا على عقب بسبب مشاركتھاالمدعية مھنة كل تحولت 

من المدعية التمسك بمعايير أعلى  تستحقالموظفين. في حين تعترف المحكمة أن الوكالة كانت 

ً وانتقاميمتناسب، غير كان الرد ( أن إكبار الموظفين،  كموظف من  .إجرائياً  ، ومعيبا

مكتب ا�خ@قيات لة لمستقالوظيفة ال تضقولى أن ا�دارة العليا محكمة إ، خلصت الأخيرا .140

فقدت المدعية بشكل يمكن لقد القرارات الرسمية. �ب@غ ھم دائرة خدمات الرقابة الداخلية باستخدامو

علنت الوكالة ، بعد أن أا(نتقام بشأن شكوى المشورةلھا قدم يالذي كان و، بالسيد تاكنبرغالثقة فھمه 

الذي كان قد أعلن وا(نتقام، لخاص بشكوى انتائج التحقيق ب ارسمي اإخطار اعتبربھا ان لقاءه 

عندما لمزيد من الخطر السيد تاكنبرغ ضت استق@لية عرّ . السيدة موسى كذلك بوضوح أنه لم يكن

مزاعم الناشئة عن ا(حتجاج، والخيارات المتاحة الدعته لحضور اجتماع لمناقشة تقرير التحقيق في 

، سترايكعندما بعث السيد ھذه ا�خطار مسألة يح وكالة تصحالمن منصبھا. حاولت نقل المدعية ل

. المدعيةفي ذلك الوقت، رسالة إلى  دائرة خدمات الرقابة الداخليةالموظف المسؤول في الذي كان 

دائرة خدمات ، وبالتالي تجاوز اختصاص المتخذةحاولت تلك الرسالة تبرير القرارات الرسمية لقد 

كتب مجب على توھا على نحو فعال، يالموكلة إلي مھامالب. من أجل ا(ضط@ع الرقابة الداخلية

من الناحية العملية ولكن  ا مستقلينليس فقط أن يكون دائرة خدمات الرقابة الداخليةا�خ@قيات و

الموظفين في مكتب لم يثق إذا و. من قبل الموظفينبھذه الطريقة ا مھينظر إليأّن ، وبشكل حاسم

. مھمالو القيمعلى القيام بعملھم  ا قادرينكونما لن ي، فإنھابة الداخليةدائرة خدمات الرقا�خ@قيات و

دائرة خدمات الرقابة بين مكتب ا�خ@قيات و ينواضحوتمييز وكالة ضمان وجود فصل اليجب على 

في ا�دارة الذين يتخذون القرارات الرسمية من جھة  ينالموجودا(شخاص ، من جھة، والداخلية

  أخرى.

  

  التعويضات
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  من النظام ا�ساسي للمحكمة على: 10من المادة  5تنص الفقرة  .141

ن تطلب محكمة النزاعات  احد، او ك@ ا(مرين أحكام لديھا يجوز صدار ا�إوكجزء من 

  :التاليين

الغاء القرار ا(داري المطعون فيه او  تنفيذ محدد شريطة ان تضع محكمة النزاعات  . أ

ار ا(داري المطعون فيه متعلقا بالتعيين او الترقية او انھاء مبلغا للتعويض عندما يكون القر

الخدمة والذي قد يختار المدعى عليه دفعه كبديل عن الغاء القرار ا(داري المطعون فيه، او 

  .التنفيذ المحدد المطلوب وفقا للفقرة الفرعية ب من الفقرة الحالية

صافي الراتب ا(ساسي عن سنتين. ( تتجاوز قيمة التعويض للمدعي مبلغا مساويا ل  . ب

وبرغم ذلك فقد تطلب محكمة النزاعات في حا(ت استثنائية دفع تعويض بقيمة اعلى من ذلك 

 وعليھا توضيح اسباب ذلك. 

لمدة أسبوع واحد بدون ايقاف المدعية عن العمل كتابي واللوم الإصدار القاضي بقرار الفسخ  .142

 ألغاءكما يقضي بفترة ا(يقاف. ن فقدان الراتب أثناء عدعية الحصول على تعويض مليحق لوأجر. 

 إلى وظيفة جديدة. نقل المدعيةقرار 

، لمدعيةمنح لآخر ي انتصافستعقد جلسة استماع لتحديد المستوى الم@ئم من التعويض، وأي  .143

  إلى اتفاق لتسوية المسألة. واتوصلقد أنھم بلمحكمة ما لم يبلغ ا�طراف ا

  

  

  الخ�صة

  

 جزئيا.  UNRWA/DT/JFO/2012/018رقم  الدعوىمقبولية كمة بتقضي المح .144

 UNRWA/DT/JFO/2012/025قبولية الدعوى رقم المحكمة بمتقضي  .145
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    )(ُوقـِّع 

  القاضي غ@م ميران 

  

   2013 /أيلولسبتمبر 30بتاريخ 

  

  2013 /أيلولسبتمبر 30اريخ أدِخَل في السجل بت

  

     (ُوقـِّع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.  

   


